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 28. novembrī

Nr. 15

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 20/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu
3. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Liepzieds AJ”
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar z/s “Kalna Dzenīši”
7. Par adreses “XX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
8. Par nekustamā īpašuma “Dambenieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
9. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
10. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
11. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
12. Par Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 2, 13.§) lēmuma “Par Skrundas
novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā”
grozīšanu
13. Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2020. gada kalendāram
14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
15. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 “Reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Skrundas
novadā”” apstiprināšanu
16. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2012 “Par kārtību,
kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas
novadā”” apstiprināšanu
17. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves
notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un
lietošanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
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18. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 “Par
Skrundas novada simboliku”” apstiprināšanu
19. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas
novada teritorijas kopšanas noteikumi”” apstiprināšanu
20. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu
21. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 17/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 “Skrundas
pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
22. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 18/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
23. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2011. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par
sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Aivars SEBEŽS
Ivars GRUNDMANIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Aldis ZALGAUCKIS
Aivars RUDZROGA
Dzintars ANKEVICS
Jānis BRŪVERIS
Ivo BĀRS
Gunta STEPANOVA
Valdis PAKULIS
Andrejs SALMINS
Rihards VALTENBERGS

Nepiedalās deputāti:
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Valters FARNASTS (atrodas ārpus Latvijas)
Klausās:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Pašvaldības izpilddirektors
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Attīstības nodaļas vadītājs
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists
p/a “Sociālais dienests” direktore
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sandis JAPĒŅINS
Guntis PUTNIŅŠ
Iveta ROZENFELDE
Edgars ZEBERLIŅŠ
Normunds DANENBERGS
Anda VĪTOLA
Ritvars STEPANOVS
Inese IVĀNE

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā šādus
jautājumu:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 “Skrundas
novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi””
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precizēto redakciju
2. Par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu publiskai
apspriešanai
3. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 un
Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, robežu pārkārtošanai
Atklāti balsojot, “par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS,
Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Iekļaut domes sēdes kopējā darba kārtībā jautājumus:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 “Skrundas
novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi””
precizēto redakciju
2. Par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu publiskai
apspriešanai
3. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 un
Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, robežu pārkārtošanai
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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS,
Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 20/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas
novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu
3. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Liepzieds AJ”
6. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar z/s “Kalna Dzenīši”
7. Par adreses “XX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
8. Par nekustamā īpašuma “Dambenieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
9. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
10. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
11. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
12. Par Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 2, 13.§) lēmuma “Par Skrundas
novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā”
grozīšanu
13. Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2020.gada kalendāram
14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
15. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 “Reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Skrundas
3

novadā”” apstiprināšanu
16. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2012 “Par kārtību,
kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas
novadā”” apstiprināšanu
17. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves
notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un
lietošanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
18. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 “Par
Skrundas novada simboliku”” apstiprināšanu
19. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas
novada teritorijas kopšanas noteikumi”” apstiprināšanu
20. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu
21. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 17/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 “Skrundas
pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
22. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 18/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
23. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2011. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par
sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
24. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 “Skrundas
novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi””
precizēto redakciju
25. Par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu publiskai
apspriešanai
26. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 un
Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, robežu pārkārtošanai
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 20/2019 “Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019
“Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
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”, 46. panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka “pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie
noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt
brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami
pašvaldības mājaslapā internetā”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Andrejs
SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – 1
(Valdis PAKULIS), Skrundas novada dome nolemj:
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- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 20/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2019 „Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets”
(pielikums Nr. 1 uz 5 lpp.).
2. §
Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 12.11.2019. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes
locekļa Sanda JAPĒŅINA iesniegumu par debitoru parādu norakstīšanu, jo parādnieki
miruši, un izskata 20.11.2019. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekļa Sanda JAPĒŅINA iesniegumu par debitora parāda norakstīšanu, jo parādnieks
miris.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” –
13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS,
Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atļaut SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, norakstīt debitoru (fizisko personu) parādus
par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem ar kopējo summu
3965,46 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci euro, četrdesmit seši centi)
(pielikums Nr. 2 uz 7 lpp.) un izslēgt viņus no debitoru saraksta,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Sandi JAPĒŅINU, kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības
izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
3. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
A. ZALGAUCKIS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA iesniegto
priekšlikumu par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var „noteikt domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās
pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes”,
21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētajos gadījumos”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogs ir šajās institūcijās noteikto amatu funkciju
sistematizēts apkopojums. Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās —
amatu saimēs. Amatu saimes, apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1. pielikums”,
Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs" 8. punktu, kas nosaka, ka “amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi)
un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc attiecīgās struktūrvienības vadītāja un personāla
vadības speciālista ieteikuma” , atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis
PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ar 01.12.2019. noteikt, ka pašvaldības policijas inspektoram Andim DONIŅAM
5

tiek mainīts amata nosaukums no „policijas inspektors” uz „pašvaldības policijas
vecākais inspektors”, profesijas kods 3355 08, nosakot mēneša darba algas likmi
941,00 EUR (deviņi simti četrdesmit viens euro, nulle centi) un pilnu darba laiku (1,0
slodzes),
2.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi Rutu
ERNSTSONI.
4. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 10.1/9 no 05.11.2019.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30. panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu
nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi
neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16. pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma
summā”, 30. panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu,
nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu (16. pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā
likuma 32. pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles
rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34. panta otro
daļu, kas nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9. pants), izsoles
rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30. pantā paredzēto
maksājumu nokārtošanas”, likuma 35. pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta
pieņemama cena (17. un 32. pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli,
pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas,
ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties
izsolē (16. un 18. pants); (2) Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā
cena pārsniedz mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar
tiem pašiem noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās
mantas atsavināšanas veidu (3. un 7. pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā
likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis
PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 10.1/9 no 05.11.2019. par nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),
2.2. pārdot nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, 33,6 m2 platībā, zemes kadastra Nr. XXX, par cenu 420,00 (četri simti
divdesmit euro, nulle centi) izsoles dalībniekam XXX, personas kods XXX, dzīvo
“XXX”, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā.
5. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Liepzieds AJ”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 28.10.2019. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
“Liepzieds AJ”, reģ. Nr. 58503014441, juridiskā adrese Liepu iela 1, Novadnieku pagasts,
Saldus novads, iesniegumu par telpu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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2.1. 27.11.2014. Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar SIA “Liepzieds AJ”, reģ. Nr.
58503014441, juridiskā adrese Liepu iela 1, Novadnieku pagasts, Saldus novads,
noslēgts nomas līgums Nr. 2014/79-Nom, par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā, ar kopējo platību 43,7 m2, nosakot nomas maksu 1,80 EUR (viens
euro, astoņdesmit 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), reģ. Nr. 40103840140, juridiskā adrese K. Valdemāra
iela 63, Rīga, un SIA “Liepzieds AJ”, reģistrācijas Nr. 58503014441, juridiskā adrese
Liepu iela 1, Novadnieku pagasts, Saldus novads, noslēgts pārjaunojuma līgums
Nr. 2.6.6/5/2017 par nomas līguma Nr. 2014/79-Nom saistību pārņemšanu no
Iznomātāja par telpām Liepājas ielā 5, 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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis
PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar SIA “Liepzieds AJ”, reģ. Nr.58503014441, juridiskā adrese Liepu
iela 1, Novadnieku pagasts, Saldus novads, 1. stāva telpu Nr. 10, 11, 12, 16, 17
Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā (kopējā platība 43,7 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.
6. §
Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar z/s “Kalna Dzenīši”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 08.11.2019. pašvaldībā saņemto Rudbāržu pagasta
L. DREBOTES zemnieku saimniecības “Kalna Dzenīši”, reģ. Nr. 41201012386, juridiskā
adrese Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par telpu Liepājas
ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 04.11.2014. Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar Rudbāržu pagasta L. DREBOTES
zemnieku saimniecības “Kalna Dzenīši”, reģ. Nr. 41201012386, juridiskā adrese
Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, noslēgts nomas līgums
Nr. 2014/67-Nom par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo
platību 53.8 m2, nosakot nomas maksu 1,85 EUR (viens euro, astoņdesmit pieci
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), reģ. Nr. 40103840140, juridiskā adrese K. Valdemāra
iela 63, Rīga, un Rudbāržu pagasta L. DREBOTES zemnieku saimniecības “Kalna
Dzenīši”, reģ. Nr. 41201012386, juridiskā adrese Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, noslēgts pārjaunojuma līgums Nr. 2.6.6/7/2017 par nomas
līguma Nr. 2014/67-Nom saistību pārņemšanu no Iznomātāja par telpām Liepājas
ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
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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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis
PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar Rudbāržu pagasta L. DREBOTES zemnieku saimniecību “Kalna
Dzenīši”, reģ. Nr. 41201012386, juridiskā adrese Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, 1. stāva telpu Nr. 13, 14, 8 Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā (kopējā platība 53,8 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.
7. §
Par adreses “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 22.10.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par adreses „XXX”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais „XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas
apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījums 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 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”,
atklāti balsojot, “par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. piešķirt ēkai – pirts (kadastra apzīmējums XXX), saimniecības ēkai (kadastra
apzīmējums XXX) un zemes vienībai „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra apzīmējums XXX, adresi „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV3326.
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
8. §
Par nekustamā īpašuma “Dambenieki”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.11.2019. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Korkalns”, juridiskā adrese „Stari”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, valdes
locekļa Jāņa PODNIEKA iesniegumu par nekustamā īpašuma „Dambenieki”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 009 0023, sadalīšanu un jauna nosaukuma
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„Dambenieku zeme” piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „Dambenieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 009 0023, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, īpašums sastāv no trijām zemes vienībām,
2.2. ar 2019. gada 24. septembra zemes pirkuma līgumu Nr. 3 Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Korkalns” iegādājusies no XXX zemes vienību 2,6 ha platībā,
kadastra apzīmējums 6282 009 0024, kas atdalāma no nekustamā īpašuma
„Dambenieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 009 0023.
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” –
13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS,
Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Dambenieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 009 023, un atdalāmai zemes vienībai 2,6 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6282 009 0024, piešķirt jaunu nosaukumu „Dambenieku zeme”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
9. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas 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 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS,
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Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novads, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 41,0 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai un uz tās atrodošām ēkām 2,2 ha platībā,
kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu un adresi „XXX”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
10. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrunda, Skrundas novads.
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 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS,
Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 17,7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 21,7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
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11. §
Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 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 (Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA,
Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
12. §
Par Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 2, 13.§) lēmuma
“Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu
Aizsardzības ministrijas valdījumā” grozīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 21.10.2019. pašvaldībā saņemto Aizsardzības ministrijas epasta vēstuli par grozījumiem Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 2, 13.§)
lēmumā „Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības
ministrijas valdījumā”.
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”, 21. panta pirmās daļas
17. punktu, kas nosaka, ka “dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”,
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka “Valsts nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas
personas īpašumā. Ministru kabinets lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez
atlīdzības atvasinātas publiskas personas īpašumā nosaka, kādu atvasinātas publiskas
personas funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek
nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu,
zemesgrāmatā izdarāma atzīme par Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem tiesību
aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots Ministru kabineta
lēmumā par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas
personas īpašumā norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, atvasināta
publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod valstij” un 42. panta otro daļu, kas nosaka,
ka “atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas
atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu
bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas
funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots.
Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā
noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek
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izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas,
atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts
vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai
personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars
ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS,
Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Aivars
RUDZROGA, Valdis PAKULIS), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 2, 13.§)
lēmumā “Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu
Aizsardzības ministrijas valdījumā”,
2.2. papildināt lēmuma konstatējošās daļas 2.2. apakšpunktu ar otro teikumu šādā
redakcijā “Būves saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 8. augusta rīkojumu
Nr. 493 “Par valstij piekrītošo būvju Kuldīgas rajona Rudbāržu pagastā nodošanu
pašvaldības īpašumā” tika pārņemtas no Finanšu ministrijas Rudbāržu pagasta
pašvaldības īpašumā pašvaldības funkcijas – pamatskolas izglītības nodrošināšana –
veikšanai”,
2.3. lēmuma lemjošās daļas 3.1., 3.2. un 3.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
“3.1. ņemot vērā, ka nekustamais īpašums “O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Liepu
ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0174,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6282 008 0174, 6,4 ha platībā
un piecām būvēm: skola (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001), sporta zāle –
pagrabs (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 002), dzīvojamā māja (kadastra
apzīmējums 6282 008 0174 003), garāža (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 004),
kūts – pagrabs (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 005) un tiesneša namiņš
(kadastra apzīmējums 6282 008 0174 006, nav nepieciešams Skrundas novada
pašvaldībai likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas – pamatskolas izglītības nodrošināšana īstenošanai, nodot to atpakaļ valstij valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas
valdījumā;
3.2. nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā valsts
aizsardzības uzdevumu īstenošanai Skrundas novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus:
3.2.1. “Nogāze”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. 6282 008 0362, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6282 008 0362, 20,21 ha platībā,
3.2.2. “Atpūtas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. 6282 008 0320, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6282 008 0320, 7,96 ha platībā;
3.3. valstij Aizsardzības ministrijas personā šā lēmuma 3.2. apakšpunktā minētos
nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot Skrundas novada pašvaldībai, ja tie vairs
netiek izmantoti šā lēmuma 3.2. apakšpunktā minēto uzdevumu īstenošanai;”,
2.4. lēmuma lemjošo daļu papildināt ar 3.3.1punktu šādā redakcijā:
“3.3.1 valstij Aizsardzības ministrijas personā, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma
tiesības uz šā lēmuma 3.2. apakšpunktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem,
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr valsts Aizsardzības
ministrijas personā nodrošina šā lēmuma 3.2. punktā minēto uzdevumu
īstenošanu;”,
2.5. lēmuma lemjošās daļas 3.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
“3.4. pēc 3.1. punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas valsts īpašumā
Aizsardzības ministrijas valdījumā Skrundas novada pašvaldība un Aizsardzības
ministrija rakstveidā vienojas par kārtību, kādā Skrundas novada pašvaldība tās
organizētu pasākumu rīkošanai periodiski, īslaicīgi un bez atlīdzības nekustamajā
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īpašumā “O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Liepu ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0174, izmanto:
3.4.1. varoņu zāli - skolas ēkas (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001)
telpu grupu - 001–14, 74,1 m2 platībā,
3.4.2. sporta zāli – pagrabu (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 002),
3.4.3. skolas stadionu.
Par iepriekš minēto Skrundas novada pašvaldība un Aizsardzības ministrija slēdz
vienošanos uz pieciem gadiem, paredzot tiesības normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pagarināt vienošanās termiņu.”,
2.6. svītrot lēmuma lemjošās daļas 3.5. apakšpunktu,
2.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU,
2.8. Domes lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai.
13. §
Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2020. gada kalendāram
L. ROBEŽNIECE, I. ROZENFELDE
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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt maksu 4,68 EUR (četri euro, sešdesmit astoņi centi) tajā skaitā PVN
(tāme – pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.) par 1 Skrundas novada pašvaldības 2020. gada
kalendāru,
2. Slēgt līgumu ar mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrību “Skrundas KLĒTE”,
reģ. Nr. 40008275880, adrese Amatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas novads, par 100
kalendāru tirdzniecību un norēķinu veikšanu ar pašvaldību,
3. Kontroli par pieņemto lēmumu uzdot pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai Inārai
MUCENIECEI un grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI.
14. §
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 14.11.2019. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no
adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, jo viņš tur nedzīvo,
2.2. 19.11.2019. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā,
lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu
pārbaudi, un 12. pantu, kas nosaka 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 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis
13

PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā,
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).
15. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2012 “Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Skrundas novadā”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka
“Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par reklāmas materiālu,
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās”, likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka “vietējās
pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par: reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis
PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2012 “Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”” (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
16. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2012 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu
plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
“Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par namu un to teritoriju un
būvju uzturēšanu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS,
Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 12/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos
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noteikumos Nr. 9/2012 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu
plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”” (pielikums Nr. 6 uz 2 lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
17. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos
Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves,
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās
daļas 5. punktu, kas nosaka, ka “Vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus,
kuros paredz: decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, kas nosaka, ka
“Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka: 6.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības;
6.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no šo noteikumu 3.2. un
3.3.apakšpunktā minētajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, ņemot vērā būvju
veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu
tilpumu; 6.3. šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas
sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību; 6.4. prasību minimumu asenizatoram”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu
izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”” (pielikums
Nr. 7 uz 2 lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
18. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 10/2012 “Par Skrundas novada simboliku”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka
“Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var: noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts
heraldikas komisiju”, 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka Dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis
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BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS,
Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 14/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 10/2012 “Par Skrundas novada simboliku”” (pielikums Nr. 8 uz 2
lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
19. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15/2019 “Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.
3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
“Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par namu un to teritoriju un
būvju uzturēšanu” un 6.punktu, kas nosaka, ka “Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus,
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos
jautājumos: par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas
vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS,
Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis
PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 15/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi””
(pielikums Nr. 9 uz 2 lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
20. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16/2019 “Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka, ka
“Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par citiem likumos un Ministru
kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem” un trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldība: izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves
atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai,
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kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka
pašvaldības pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu
ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu”, atklāti balsojot, „par”
– 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 16/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā””
(pielikums Nr. 10 uz 2 lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
21. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 17/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 “Skrundas pilsētas un
Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis
PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 17/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2010 “Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas
noteikumi”” (pielikums Nr. 11 uz 2 lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
22. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 18/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka
“Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par tirdzniecību publiskajās
vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem”,
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu,
kas nosaka, ka “Pašvaldības dome šo noteikumu 8. un 8.1 punktā minētās prasības un kārtību
nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars
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RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA,
Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 18/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību
Skrundas novadā”” (pielikums Nr. 12 uz 2 lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
23. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 22. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
16. punktu, kas nosaka, ka “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu”, 43. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
“Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par sabiedrisko kārtību”,
Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “Administratīvos
pārkāpumus, par tiem piemērojamos sodus un amatpersonu kompetenci administratīvo
pārkāpumu procesā iestādē, ievērojot šajā likumā paredzētos administratīvās atbildības
pamatnoteikumus, nosaka attiecīgo nozari regulējošajos likumos vai pašvaldību saistošajos
noteikumos. Nozaru likumos var noteikt arī iestāžu pakalpojumu saņemšanas un citus
ierobežojumus administratīvi sodītajām personām, kuras izvairās no soda izpildes”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis
ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards VALTENBERGS,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 19/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 22. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” (pielikums Nr. 13
uz 5 lpp.),
2. Precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
24. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 28. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 30/2010 “Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu
un būvju aizsardzības noteikumi”” precizēto redakciju
L. ROBEŽNIECE
1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
1.1. ar Skrundas novada domes 27.06.2019. sēdes (prot. Nr. 8, 12.§) lēmumu
apstiprināti Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6/2019 “Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.
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30/2010 „Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju
aizsardzības noteikumi””,
1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - Ministrija) savas
kompetences ietvaros ir izvērtējusi Skrundas novada pašvaldības 2019. gada
27. jūnija saistošos noteikumus Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības
2010. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 „Skrundas novada
ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi””
(turpmāk – saistošie noteikumi) un ir izteikusi iebildumus un ieteikumus:
1) lūdz precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrojot vārdus
“15. panta pirmās daļas ceturto un sesto punktu”, kā arī lūdzam papildināt tiesisko
pamatojumu ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtajā daļā doto
pilnvarojumu. Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108
“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.108) 181.3. un 183.8. apakšpunktam, norādē, uz kāda normatīvā akta pamata
saistošie noteikumi izdoti (izdošanas tiesiskais pamatojums), raksta likuma vai
Ministru kabineta noteikumu vienības, kurās pašvaldība ir pilnvarota izdot attiecīgus
saistošos noteikumus,
2) lūdzam svītrot vai redakcionāli precizēt saistošo noteikumu 4.4. apakšpunktu,
norādot kam tiks piemērots aprēķins par ugunsdzēsības vajadzībām patērēto ūdens
daudzumu. Pašreizējā 4.4. apakšpunkta redakcija var radīt neskaidrības
iedzīvotājiem.
Vienlaikus Ministrija izsaka iebildumus arī par sekojošiem saistošo noteikumu
punktiem:
3) lūdz papildināt un precizēt saistošo noteikumu pirmo nodaļu “Vispārīgie
noteikumi”, norādot visus dotos deleģējumus atbilstoši Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtajai daļai. MK noteikumu Nr. 108 185. punktā
noteikts, ka pašvaldību saistošo noteikumu projekta pirmajā punktā secīgi raksta
likumā vai Ministru kabineta noteikumos noteikto pilnvarojumu pašvaldības domei.
Šajā punktā jānosauc viss, kam likums vai Ministru kabineta noteikumi dod
deleģējumu. Lūdzam precizēt arī termina “Pagaidu ūdensvada tīkli” skaidrojumā un
1.2.2. apakšpunktā minēto atsauci uz Ministra kabineta 2000. gada 1. februāra
noteikumiem Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””. Pašreiz spēkā esoši ir Ministru kabineta
2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
222-15 “Ūdensapgādes būves””. Lūdzam izvērtēt un precizēt 1. nodaļā “Vispārīgie
noteikumi” iekļautos terminus un punktus, lai netiktu dublētas Ministru kabineta
2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” (turpmāk – MK noteikumi
Nr. 174) noteiktās normas. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 108 3. punktu saistošajos
noteikumos neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta
tiesību normās ietverto regulējumu,
4) lūdz precizēt saistošo noteikumu 2.1. punktu un trešo nodaļu “Ūdens patēriņa
skaitītāji”, lai nodrošinātu atbilstību Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un MK
noteikumos Nr. 174 lietotajai terminoloģijai. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 9. panta pirmās daļas 5. punktu ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniedzējs par saviem līdzekļiem nodrošina komercuzskaites mēraparāta
uzstādīšanu vai nomaiņu. MK noteikumu Nr. 174 32. punkts nosaka, ka nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi
saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem uz
piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus
piederības robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā,
5) lūdz redakcionāli precizēt vai svītrot saistošo noteikumu 5.2. un 5.3. punktus, lai
nedublētu Aizsargjoslu likuma 48. pantā ietverto regulējumu,
6) lūdz precizēt saistošo noteikumu 6.1. un 6.2. punktus, aizstājot vārdu “Ls” ar
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vārdu “euro”. Norādām, ka atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa
26. pantā noteiktajam, pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros
par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskām personām līdz 350 euro, bet
juridiskām personām līdz 1400 euro,
7) lūdz precizēt saistošo noteikumu septīto nodaļu “Pārejas noteikumi”, jo atbilstoši
MK noteikumu Nr. 108 27. punktam pārejas noteikumus raksta likumprojektiem.
Norādām, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 108 115. punktu noteikumu projektam, ja
nepieciešams, raksta noslēguma jautājumus. Noslēguma jautājumos nosaka pārejas
kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma uz jauno tiesisko regulējumu,
8) saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu
pašvaldības dome saistošajos noteikumos paredz sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojumu līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas noteikumus, tāpēc lūdzam papildināt saistošos noteikumus ar attiecīgo
sadaļu. Saistošajos noteikumos jāiekļauj sadaļa arī par brīvkrānu izmantošanas
kārtību. Ja Skrundas novada administratīvajā teritorijā brīvkrāni netiek izmantoti vai
arī plānots izdot atsevišķus saistošos noteikumus par brīvkrānu izmantošanu, tad
šādu informāciju lūdzam iekļaut saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā.
2. Saistošie noteikumi precizēti atbilstoši Ministrijas norādījumiem un ieteikumiem. Papildus
Ministrijas norādījumiem saistošajos noteikumos izdarīti precizējumi, ņemot vērā to, ka no
2020.gada 1.janvāra spēku zaudē Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, un no
2020.gada 1.janvāra stājas spēkā Administratīvās atbildības likums.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 11. punktu, kas nosaka, ka “Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos:
par republikas pilsētas vai novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta
infrastruktūras aizsardzību”, 45. pantu, kas paredz saistošo noteikumu spēkā stāšanās
termiņu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
“Vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz: 1) kārtību, kādā
ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 2) centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības; 3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus; 4) brīvkrānu
izmantošanas kārtību; 5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS,
Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 27. jūnija saistošo
noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010. gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 „Skrundas novada ūdensapgādes un
kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi”” precizēto redakciju
(pielikums Nr. 14 uz 5 lpp.),
3.2. precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai,
3.3. saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv, kā arī
nodrošināt to pieejamību pašvaldības iestādēs.
25. §
Par detālplānojuma Liepājas ielā 41A, Skrundā,
Skrundas novadā, nodošanu publiskai apspriešanai
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
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1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasjasmernieks.lv” izstrādāto detālplānojumu
nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības nekustamo īpašumu
speciālistam Normundam DANENBERGAM, kurš informē par detālplānojumu un publiskās
apspriešanas organizēšanas kārtību.
2. Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka “vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos
plānojumus” un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3., 109.1. un 112. punktiem,
atklāti balsojot, “par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. nodot publiskai apspriešanai detālplānojumu nekustamajam īpašumam Liepājas
ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0142, no 02.12.2019.
līdz 16.12.2019.,
2.2. detālplānojumu (pielikums Nr. 15 uz 12 lpp.) izvietot Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā ēkā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11, Skrundā,
Skrundas novadā,
2.3. noteikt, ka ar detālplānojumu var iepazīties publiskās apspriešanas noteiktā laikā
katru darba dienu pašvaldības darba laikā un iesniegt rakstiskus priekšlikumus
personīgi Skrundas novada pašvaldības administratīvajā ēkā klientu apkalpošanas
centrā Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, vai nosūtot pa pastu, vai e-pastu:
dome@skrunda.lv,
2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam
Normundam DANENBERGAM.
26. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamo īpašumu
Raiņa ielā 15 un Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, robežu pārkārtošanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata sertificētas zemes ierīkotājas Līgas VASIĻEVSKAS
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamiem īpašumiem Raiņa ielā 15, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 003 0176, un Raiņa ielā 15A, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 003 0335.
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 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS,
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Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Andrejs SALMINS,
Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Līgas VASIĻEVSKAS izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra apzīmējums 6209 003 0176, un Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra apzīmējums 6209 003 0335, robežu pārkārtošanu,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 19.12.2019., plkst. 0800, domes sēde - 27.12.2019., plkst.
0800.
Sēde slēgta plkst. 0820
Sēdi vadīja

L. Robežniece
29.11.2019.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
29.11.2019.
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