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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
2019. gada 30. maijā

Nr. 7

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Skrundas novada domes 28.03.2019. sēdes (prot. Nr. 4, 7.§) lēmumā “Par
grozījumiem Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam,
paredzot papildu infrastruktūras izveidi un atbilstošu izmaksu precizēšanu””
2. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017. gada
26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas
novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada
24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada
29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” precizēšanu
5. Par patapinājuma līguma slēgšanu transportlīdzekļa bezatlīdzības lietošanai SIA
“Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Sandim JAPĒŅINAM
6. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
8. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā
9. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā
10. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
11. Par zemes vienības “Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
12. Par zemes vienības Liepājas ielā 47, Skrundā, Skrundas novadā, robežu precizēšanu
13. Par nekustamo īpašumu apvienošanu
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15A, Skrundā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai un pievienošanu nekustamajam īpašumam
Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Indras”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Rīteļi”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
17. Par dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu
18. Par Skrundas novada domes 24.11.2016. sēdes (prot. Nr. 14, 5.§) lēmuma “Par zemes
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nomas līguma Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu” 2.1. punkta
grozīšanu
19. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
20. Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju
21. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Ivars GRUNDMANIS
Jānis BRŪVERIS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivo BĀRS
Valters FARNASTS
Aldis ZALGAUCKIS
Andrejs SALMINS
Aivars RUDZROGA
Valdis PAKULIS

Nepiedalās deputāts:
Dzintars ANKEVICS (aizņemts pamatdarbā)
Gunta STEPANOVA (aizņemta pamatdarbā)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists
Pašvaldības izpilddirektors
Sabiedrisko attiecību speciāliste
p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs” direktores p.i.
p/a “Sociālais dienests” direktore
Skrundas mūzikas skolas direktors
Mākslas studijas vadītāja
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs

Sandis JAPĒŅINS
Normunds DANENBERGS
Guntis PUTNIŅŠ
Iveta ROZENFELDE
Sigita PICULE
Anda VĪTOLA
Jānis ĀBOLIŅŠ
Dace KUDORE
Inga FREIMANE
Ritvars STEPANOVS

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtības
jautājumiem, kas izskatīti komiteju apvienotajā sēdē 18.04.2019.
Atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta
ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 30.05.2019. sēdes darba kārtību:
1. Par grozījumiem Skrundas novada domes 28.03.2019. sēdes (prot. Nr. 4, 7.§) lēmumā “Par
grozījumiem Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam,
paredzot papildu infrastruktūras izveidi un atbilstošu izmaksu precizēšanu””
2. Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017. gada
26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas
novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 5/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada
2

24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
4. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada
29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” precizēšanu
5. Par patapinājuma līguma slēgšanu transportlīdzekļa bezatlīdzības lietošanai SIA
“Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Sandim JAPĒŅINAM
6. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
8. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā
9. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā
10. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
11. Par zemes vienības “Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
12. Par zemes vienības Liepājas ielā 47, Skrundā, Skrundas novadā, robežu precizēšanu
13. Par nekustamo īpašumu apvienošanu
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15A, Skrundā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai un pievienošanu nekustamajam īpašumam
Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Indras”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Rīteļi”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
17. Par dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu
18. Par Skrundas novada domes 24.11.2016. sēdes (prot. Nr. 14, 5.§) lēmuma “Par zemes
nomas līguma Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu” 2.1. punkta
grozīšanu
19. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
20. Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju
21. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
Loreta ROBEŽNIECE ierosina sēdes darba kārtībā iebalsot šādu jautājumu: par jauna
pakalpojuma izveidi p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”.
Atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta
ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Iekļaut Skrundas novada domes 30.05.2019. sēdes darba kārtībā šādu jautājumu:
- Par jauna pakalpojuma izveidi p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”.
1. §
Par grozījumiem Skrundas novada domes 28.03.2019. sēdes (prot. Nr. 4, 7.§)
lēmumā “Par grozījumiem Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas
plānā 2017.-2020. gadam, paredzot papildu infrastruktūras izveidi un atbilstošu
izmaksu precizēšanu””
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata vēstuli no Kurzemes plānošanas reģiona par precizējumu
nepieciešamību Skrundas novada domes 28.03.2019. sēdes lēmumā “Par grozījumiem
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam, paredzot
papildu infrastruktūras izveidi un atbilstošu izmaksu precizēšanu”.
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2. Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu, kas nosaka, ka “valsts un
pašvaldības institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas
dokumentus pēc savas iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja
attīstības plānošanas dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Teritorijas attīstības
plānošana likuma 12. pantu, kas nosaka, ka “(1) Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina
vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu,
lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus, (2) Vietējā pašvaldība sniedz
priekšlikumus nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, (3)
Vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības
programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu
īstenošanu” un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 313 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.1punktu un Eiropas
Sociālā fonda projekta "Kurzeme visiem" Nr. 9.2.2.1./15/I/004 nosacījumiem un
pamatojoties uz 2016. gada 20. aprīlī noslēgto sadarbības līgumu Nr. 8-5/KV-DI/4/16, atklāti
balsojot, “par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS,
Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE) „pret” – nav, „atturas” – 2 (Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 28.03.2019. sēdes (prot. Nr. 4, 7.§)
lēmumā „Par grozījumiem Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā
2017.-2020. gadam, paredzot papildu infrastruktūras izveidi un atbilstošu izmaksu
precizēšanu” un izteikt lēmuma 4.2. punktu šādā redakcijā:
“4.2. apliecināt gatavību 9.3.1.1. pasākuma ietvaros veidot KPR DI plānā iekļauto
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru par kopējo summu
398 090,68 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit euro, sešdesmit
astoņi centi), to indikatīvi sadalot pa šādām izmaksu pozīcijām:
4.2.1. Dienas aprūpes centrs bez atbalsta aprūpē (Torņa iela 3, Dzelda,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320), kur projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros tiks sniegts pakalpojums 10 personām ar GRT (garīga rakstura
traucējumiem) - 10 vietas, ar kopējo finansējumu 35 212,98 EUR (trīsdesmit
pieci tūkstoši divi simti divpadsmit euro, deviņdesmit astoņi centi), tostarp ar
9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu 29 931,03 EUR
(divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro, trīs centi) (vai
27 937,80 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro,
astoņdesmit centi) bez snieguma rezerves) (85%) un valsts/pašvaldības
līdzfinansējumu 5281,95 EUR (pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit viens
euro, deviņdesmit pieci centi) (15%) (vai 7275,18 EUR (septiņi tūkstoši divi
simti septiņdesmit pieci euro, astoņpadsmit centi) bez snieguma rezerves)
apmērā,
4.2.2 Grupu dzīvokļi ar sociālo aprūpi (Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320), kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros
tiks sniegts pakalpojums 7 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) 7 vietas, ar kopējo finansējumu 177 877,70 EUR (viens simts septiņdesmit
septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit centi),
tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu
151 196,05 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis viens simts
deviņdesmit seši euro, pieci centi) (vai 139 979,13 EUR (viens simts
trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro, trīspadsmit
centi) bez snieguma rezerves) (85%) un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu
26 681,66 EUR (divdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro,
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sešdesmit seši centi) (15%) (vai 37 898,57 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši
astoņi simti deviņdesmit astoņi euro, piecdesmit septiņi centi) bez snieguma
rezerves) apmērā,
4.2.3. Grupu dzīvokļi bez sociālās aprūpes (Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320) 7 personām ar GRT (garīga rakstura
traucējumiem) - 7 vietas ar kopējo finansējumu 150 000,00 EUR (viens simts
piecdesmit tūkstoši euro, nulle centi), tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros
pieejamo ERAF līdzfinansējumu 127 500,00 EUR (viens simts divdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti euro, nulle centi) (vai 119 008,50 EUR (viens simts
deviņpadsmit tūkstoši astoņi euro, piecdesmit centi) bez snieguma rezerves)
(85%) un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 22 500,00 EUR (divdesmit divi
tūkstoši pieci simti euro, nulle centi) (15%) (vai 30 991,50 EUR (trīsdesmit
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit centi) bez snieguma
rezerves) apmērā,
4.2.4. Specializētās darbnīcas (Torņa iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320 un palīgēka Dīķu ielā 1, Dzelda, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320), kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks
sniegts pakalpojums 14 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) - 14
vietas ar kopējo finansējumu 35 000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro,
nulle centi), tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo ERAF
līdzfinansējumu 29 750,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit euro, nulle centi) (vai 27 768,65 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši
septiņi simti sešdesmit astoņi euro, sešdesmit pieci centi) bez snieguma
rezerves) (85%) un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 5250,00 EUR (pieci
tūkstoši divi simti piecdesmit euro, nulle centi) (15%) (vai 7231,35 EUR
(septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro, trīsdesmit pieci centi) bez
snieguma rezerves) apmērā,”,
2.2. nosūtīt lēmumu Kurzemes plānošanas reģionam,
2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības nodaļas vadītājam
Edgaram ZEBERLIŅAM.
2. §
Par saistošo noteikumu Nr. 4/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības
2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, kas
nosaka, ka “pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes
(personas) atzīšanai par trūcīgu”, 35. panta otro daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība,
neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes
situācijā”, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdalību” 13. punktu, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu un
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31¹. punktu, atklāti balsojot,
„par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošajos
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noteikumos Nr. 9/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem”” (pielikums Nr. 1 uz 2 lpp.).
3. §
Par saistošo noteikumu Nr. 5/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības
2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas
novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas ceturto un sesto punktu,
43. panta trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””
(pielikums Nr. 2 uz 2 lpp.).
4. §
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības
2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” precizēšanu
L. ROBEŽNIECE
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu, atklāti balsojot,
„par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Aivars RUDZROGA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Valdis
PAKULIS, jo uzskata, ka jautājums jāizrunā attīstības komitejas sēdē), Skrundas novada
dome nolemj:
- Precizēt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2/2019 “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. 3 uz 4 lpp.).
5. §
Par patapinājuma līguma slēgšanu transportlīdzekļa bezatlīdzības lietošanai
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Sandim JAPĒŅINAM
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata iespēju slēgt patapinājuma līgumu transportlīdzekļa
bezatlīdzības lietošanai SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Sandim
JAPĒŅINAM.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” vienīgais dalībnieks ar 100%
pamatkapitālu ir Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912, kuru pārstāv
kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntis PUTNIŅŠ, personas kods XXX,
2.2. ar Sandi JAPĒŅINU 2019. gada 1. aprīlī noslēgts pilnvarojuma līgums par SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa pienākumu pildīšanu,
2.3. valdes loceklis pilda savus pienākumus visu savu pilnvarojuma laiku, tam
noteikta pastāvīga atbildība par dotā uzdevuma pildīšanu, tas kā pilnvarnieks sava
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uzdevuma pildīšanai un valdes locekļa pienākumu veikšanai var izmantot jebkuru
dienu, laiku un vietu. Pilnvarojuma izpilde un valdes locekļa pienākumu veikšana
saistīta ar objektu apmeklējumu visā novadā, iestāžu un organizāciju apmeklējumu,
nenoteiktu darba laiku un plānotiem un neplānotiem izbraukumiem,
2.4. valdes loceklim savu pienākumu pildīšanai nav iespējams un nav lietderīgi izmantot SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” īpašumā esošos transportlīdzekļus vai sabiedrisko
transportu. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” īpašumā ir transportlīdzekļi, kas
nepieciešami saimnieciskās darbības veikšanai, deleģēto uzdevumu pildīšanai un
pakalpojumu sniegšanai, tie nepieciešami uzņēmuma darbinieku un dažādu dienestu darbības
nodrošināšanai. Valdes loceklis var savu pienākumu pildīšanai izmantot savā īpašumā esošu
transportlīdzekli, par ko iespējams slēgt patapinājuma līgumu.
3. Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas otro 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”, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, kas
nosaka, ka “publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Andrejs SALMINS), Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. atļaut SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Sandim
JAPĒŅINAM slēgt patapinājuma līgumu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
par Sandim JAPĒŅINAM īpašumā esošā transportlīdzekļa OPEL ASTRA, reģ. Nr.
GJ3941, lietošanu savu pienākumu pildīšanai SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
3.2. patapinājuma līgumā noteikt, ka tiek atlīdzināti:
3.2.1. izdevumi par degvielas iegādi saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja
noteikto vidējo degvielas patēriņu litros uz 100 km (ziemas laikā no
1. novembra līdz 31. martam patēriņam var piemērot 10% palielinājumu),
pamatojoties uz maršruta lapu un degvielas iegādes izdevumus apliecinošiem
dokumentiem,
3.2.2. autostāvvietu izmantošanas maksa,
3.2.3. kompensācija par transportlīdzekļa nolietojumu un ekspluatācijas
izdevumiem 0,04 EUR par katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57
EUR/mēnesī atbilstoši iesniegtajai maršruta lapai un saskaņā ar likumu “Par
iedzīvotāju ienākumu nodokli”,
3.3. izdevumus Sandim JAPĒŅINAM atlīdzināt no SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” līdzekļiem,
3.4. veikt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodokļa samaksu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā, ja automašīna tiek
patapināta vairāk kā 15 dienas mēnesī,
3.5. noteikt, ka SIA „Skrundas komunālā saimniecība” vārdā patapinājuma līgumu
par transportlīdzekļa lietošanu ar valdes locekli Sandi JAPĒŅINU slēdz SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” speciāli tam pilnvarota persona.
6. §
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. 3.1/5 no 16.05.2019., izsoles noteikumus.
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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 1400 euro, — pašvaldības
revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA,
Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokli “Pumpuri”- 20,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 900 0178, ar nosacīto cenu
1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, nulle centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/5 no 16.05.2019. (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā
īpašuma „Pumpuri” - 20, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 900
0178, izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Pumpuri”- 20, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr.6229 900 0178, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 5 uz
3 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas
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novada pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus.
7. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/5 no 16.05.2019.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5.
punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā
noteiktā kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8. pants)”,
atklāti balsojot, „par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu - dzīvokli –XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, ar kopējo platību 52,8 m2,
2.1.2. 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar
kopējo platību 74,5 m2,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam:
2.2.1. dzīvoklim XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX –
XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2.2. dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX – XXX,
dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
8. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 27.03.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas iznomāšanu
nekustamajā īpašumā „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 0,04 ha platībā, kadastra Nr.
XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība nekustamajā īpašumā „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, pieder pašvaldībai saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. XXX, zemes vienības platība 1,0446 ha,
2.2. daļa no zemes vienības iznomāta Raņķu ciema iedzīvotājiem mazdārziņu
vajadzībām.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu un Skrundas novada
9

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome,
nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,04 ha platībā
nekustamajā īpašumā „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
uz pieciem gadiem mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka, kā 3 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.
9. §
Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā
“XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.05.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas
iznomāšanu nekustamajā īpašumā „XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 0,05
ha platībā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība nekustamajā īpašumā „XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, kadastra NrXXX, pieder pašvaldībai saskaņā ar Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, zemes vienības platība 2,22 ha,
2.2. daļa no zemes vienības iznomāta Dzeldas ciema iedzīvotājiem mazdārziņu
vajadzībām.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,05 ha platībā
nekustamajā īpašumā „XXX”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, uz pieciem gadiem mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka, kā 3 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.
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10. §
Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 16.05.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, iznomāšanu 0,5 ha platībā, kadastra Nr. XXX.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt
pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 15.§)
lēmumu, zemes vienības platība 3,6376 ha,
2.2. daļa no zemes vienības iznomāta pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem,
2.3. nomas zemes vienības daļa 0,5 ha platībā robežojas ar XXX piederošo
nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,5 ha platībā XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, uz pieciem gadiem mazdārziņam,
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka, kā 28 euro,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes
nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
11. §
Par zemes vienības “Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 03.05.2019. pašvaldībā saņemto SIA „GRIGAĻI EKO”,
juridiskā adrese „Grigaļi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par zemes
vienības „Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 0,64 ha platībā,
kadastra Nr. 6282 004 0047.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282
004 0047, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes
(prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu, zemes vienības platība 0,64 ha,
2.2. nomas zemes vienība 0,64 ha platībā robežojas ar SIA „GRIGAĻI EKO”,
piederošo nekustamo īpašuma „Jaunrūķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 004 0017 (02.04.2019. pirkuma līgums Nr. 859), zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6282 004 0094.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
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attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. iznomāt SIA „GRIGAĻI EKO”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103075938, zemes
vienību „Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 004 0047,
0,64 ha platībā uz pieciem gadiem mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka, kā 28 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.
12. §
Par zemes vienības Liepājas ielā 47, Skrundā, Skrundas novadā, robežu precizēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par zemes vienības Liepājas ielā 47, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra apzīmējums 6209 004 0029, robežu precizēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ēkas Liepājas ielā 47, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra apzīmējumi: 6209 004 0029 001; 6209 004 0029 003 un 6209
004 0029 004, atrodas daļēji ārpus piesaistītās zemes vienības Liepājas ielā 47, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 004 0029.
3. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93. pantu, kas nosaka, ka „ja
Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata
kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo
kļūdainos kadastra datus, tos aktualizējot, un sedz ar to saistītos izdevumus” un Skrundas
novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS,
Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. precizēt zemes vienībai robežu Liepājas ielā 47, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra apzīmējums 6209 004 0029, lai ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 6209 004
0029 001; 6209 004 0029 003 un 6209 004 0029 004, atrastos zemes vienības
robežās (pielikums Nr. 6 uz 2 lpp.),
3.2. lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai
kadastra datu precizēšanai,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam
Normundam DANENBERGAM.
13. §
Par nekustamo īpašumu apvienošanu
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L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 19.03.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamo īpašumu XXX un XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, apvienošanu un vienotas adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads,
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. uz zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
atrodas XXX piederošs mājīpašums,
2.2. zemes vienība XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
0,0943 ha platībā robežojas ar zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, un kā pastāvīgs īpašums nav izmantojams, jo nav piekļuves.
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” un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA,
Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. apvienot nekustamos īpašumus – zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, 0,0979 ha platībā, un XXX, Skrundā Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, 0,0943 ha platībā, un apvienotiem nekustamajiem īpašumiem
piešķirt vienotu adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
14. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15A, Skrundā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai un pievienošanu nekustamajam
īpašumam Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.05.2019. pašvaldībā saņemto SIA „ANDERSON
BALTIC”, juridiskā adrese Smilšu iela 18, Rīga, iesniegumu par atļauju sadalīt nekustamo
īpašumu Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0336, un
atdalāmās zemes vienības daļas pievienošanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 15,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0176.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
6209 003 0336, pieder SIA „ZIKO” saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000585520,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1930 m2 platībā, kadastra
apzīmējums 6209 003 0335,
2.3. ar 26.03.2019. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu SIA „ZIKO” pilnvaro SIA
„ANDERSON BALTIC” sadalīt nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15A, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0336, un atdalāmo zemes vienības daļu
pievienot nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6209 003 0176,
2.4. nekustamais īpašums Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
6209 003 0176, pieder SIA „ANDERSON BALTIC”, saskaņā ar zemesgrāmatas
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apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000261566,
2.5. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3400 m2 platībā, kadastra
apzīmējums 6209 003 0176, un nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6209 003
0176 001).
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta pirmās
daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka pārstāvja zemes ierīcības projekta
izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā,
sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15A, Skrundā,
Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6209 003 0335 sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par
kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. atdalāmā zemes vienība pievienojama nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 15,
Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0176,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
15. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Indras”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.05.2019. pašvaldībā saņemto SIA „DŪRUPE”,
juridiskā adrese Lielā iela 9, Saldus, Saldus novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Indras”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 001 0005, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „Indras”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
6229 001 0005, pieder SIA „DŪRUPE”, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību,
Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 127,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 39,4 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6229 001 0005, un 27,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 004 0008.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta pirmās
daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes
ierosinājums nekustamā īpašuma “Indras”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
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PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Indras”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6229 001 0005 sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par
kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam.
3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „Indras zeme”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads,
3.7. atdalāmai zemes vienībai 27,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6229 004 0008
piešķirt jaunu nosaukumu „Lūses mežs”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
16. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
“Rīteļi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.05.2019. pašvaldībā saņemto SIA „DŪRUPE”,
juridiskā adrese Lielā iela 9, Saldus, Saldus novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Rīteļi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 002 0014, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „Rīteļi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
6229 002 0014, pieder SIA „DŪRUPE”, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību,
Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 131,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 43,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6229 002 0014, un ēkām.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu,
kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta pirmās
daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai,
Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes
ierosinājums nekustamā īpašuma “Rīteļi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir
pamatots, atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis
PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Rīteļi”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6229 002 0014 sadalīšanu,
3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par
kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
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plānojumam,
3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „Rīteļu zeme”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
17. §
Par dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 29.04.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un XXX, dzīvo „XXX”, Rumbas pagastā, Kuldīgas
novadā, iesniegumu par dalīto zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajā īpašumā
„XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX
9,9401 ha platībā 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un
0,0499 ha platībā 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar
Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 11, īpašums sastāv no divām zemes
vienībām: 70,6 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 9,3 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX dalīto zemes
vienības lietošanas mērķi 9,9401 ha platībā 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 0,0499 ha platībā 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve un 60,61 ha platībā 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam
Normundam DANENBERGAM.
18. §
Par Skrundas novada domes 24.11.2016. sēdes (prot. Nr. 14, 5.§) lēmuma
“Par zemes nomas līguma Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā,
pagarināšanu” 2.1. punkta grozīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGS priekšlikumu par Skrundas novada domes 24.11.2016. sēdes (prot. Nr. 14,
5.§) lēmuma „Par zemes nomas līguma Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā,
pagarināšanu” 2.1. punkta grozīšanu.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgas pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves
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tiesības noteikumi” ceturto daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot,
“par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS,
Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav
(balsojumā nepiedalās deputāts Ivo BĀRS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. grozīt Skrundas novada domes 26.11.2016. sēdes (prot. Nr. 14, 5.§) lēmuma „Par
zemes nomas līguma Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu”
2.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“2.1. piešķirt apbūves tiesības uz desmit gadiem SIA „IVO AUTO”, vienotais
reģistrācijas Nr. 41202031824, juridiskā adrese Cieceres iela 4B, Ciecere,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, uz nekustamo īpašumu – zemes vienību
Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0250,
0.1805 ha platībā, zemes vienības lietošanas mērķis – 0801 – komercdarbības
objektu apbūve, un uzdot nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM sagatavot apbūves tiesību līgumu”,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
19. §
Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 30.04.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
iegādi no pašvaldības.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ceturtās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka ”dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 12
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
20. §
Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata 21.05.2019. pašvaldībā saņemto Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-132/4826 par zemes vienības zem iekšzemes
publiskajiem ūdeņiem tiesisko valdītāju.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE pēc deputāta Valda PAKUĻA ierosinājuma dod vārdu
pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam DANENBERGAM, kurš skaidro
zemes vienības “Venta” Skrundas novada administratīvajā teritorijā sadalīšanas
nepieciešamību.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka daļa no zemes vienības „Venta”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 62290140046, un zemes vienības
„Venta”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 62680010205 un
62680040068, atrodas dabas liegumā „Ventas un Šķerveļa ieleja”.
3. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “par vides
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aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas
dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav privātpersonu īpašumā vai
citas ministrijas valdījumā, un jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos
un nacionālo parku dabas lieguma zonā un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas
valdījumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams
īpašnieka saskaņojums, par vides aizsardzību atbildīgā ministrija īpašnieka vārdā saskaņo tās
valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības” un otro daļu, kas nosaka, ka
“vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes
ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un
iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā
ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem
aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība
īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības”,
Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 1044. punktu un Skrundas novada teritorijas
plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” – 1 (Valdis PAKULIS), “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt zemes vienību „Venta”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums 62290140056, un atdalāmai zemes vienības daļai, kura atrodas dabas
liegumā „Ventas un Šķerveļa ieleja” teritorijā, aptuvenā platība 10,4 ha, piešķirt jaunu
nosaukumu „Ventas liegums”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0301 – publiskie ūdeņi,
3.2. sadalīt zemes vienību „Venta”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums 62680010205, un atdalāmai zemes vienības daļai, kura atrodas dabas
liegumā „Ventas un Škerveļa ieleja” teritorijā, aptuvenā platība 26,3 ha, piešķirt jaunu
nosaukumu „Ventas liegums”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0301 – publiskie ūdeņi,
3.3. sadalīt zemes vienību „Venta”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums 62680040068, un atdalāmai zemes vienības daļai, kura atrodas dabas
liegumā „Ventas un Škerveļa ieleja” teritorijā, aptuvenā platība 12,9 ha, piešķirt jaunu
nosaukumu „Ventas liegums”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0301 – publiskie ūdeņi,
3.4. noteikt, ka atdalāmās zemes vienības ir piekritīgas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai,
3.5. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Dabas
aizsardzības pārvaldei,
3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
21. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 09.05.2019. pašvaldībā saņemto Skrundas novada
pašvaldības administratīvās komisijas locekles Gunitas OZOLIŅAS iesniegumu par
atbrīvošanu no komisijas locekļa amata pienākumiem un 14.05.2019. pašvaldībā saņemto
Daces GRĀVELES iesniegumu par piekrišanu veikt administratīvās komisijas locekļa amata
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”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
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207. pantu, kas nosaka, ka “pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās
pašvaldības dome uz savu pilnvaru laiku”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA,
Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. atbrīvot no Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekles
pienākumu pildīšanas Gunitu OZOLIŅU,
2.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības administratīvajā komisijā Daci GRĀVELI,
2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvs ir šāds:
Inga RENCE – REMTE,
Santa KNOPKENA,
Normunds DANENBERGS,
Eva NUDIENA,
Liene KRŪMIŅA,
Ritvars STEPANOVS,
Dace GRĀVELE.
22. §
Par jauna pakalpojuma izveidi p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”
L. ROBEŽNIECE, S. PICULE, G. PUTNIŅŠ
1. Skrundas novada dome izvērtē nepieciešamību p/i “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” ieviest ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
pilngadīgām personām.
2. Izvērtējot ar lietu saistošos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada iedzīvotājiem aizvien vairāk pieaug pieprasījums pēc ilgstošas
sociālās aprūpes; daudz iedzīvotāju ir veci, slimi un vientuļi, par kuriem rūpēties ir
pienākums pašvaldībai,
2.2. p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nolikumā (apstiprināts ar
Skrundas novada domes 25.04.2019. sēdes lēmumu) noteikts, ka Iestādes viens no
mērķiem ir nodrošināt ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu pilngadīgas personas; Iestāde nodrošinās ar pastāvīgu dzīves vietu,
diennakts uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un, ja nepieciešams, atbalstu sociālo
problēmu risināšanā pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar
invaliditāti, kuriem ir grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs” direktores p.i. Sigitai PICULEI, kura skaidro nepieciešamību ieviest ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu p/i “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs”.
Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ uzsver, ka nākotnē iestādē jāsakārto gaisa
kondicionēšanas iekārtas.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktam, kas nosaka,
ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi), 21. panta pirmās daļas 14. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem,
maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, atklāti balsojot, “par” – 12
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav,
“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izveidot p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām,
3.2. Lēmumu nosūtīt Labklājības ministrijai sociālo pakalpojumu sniedzēju
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reģistrācijai,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi p/i ““Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs” direktores p.i. Sigitu PICULI.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 20.06.2019., plkst. 0800, domes sēde - 27.06.2019., plkst.
0800.
Sēde slēgta plkst. 0820
Sēdi vadīja

L. Robežniece
30.05.2019.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
30.05.2019.
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