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 31. janvārī

Nr. 1

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019 “Skrundas novada
pašvaldības 2019. gada budžets” apstiprināšanu
2. Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai Skrundas novadā”
3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
5. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”
6. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
7. Par zemes vienību “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, apvienošanu
8. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
9. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, piešķiršanu
10. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
11. Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
12. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
13. Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
14. Par zemes vienības “XXX”, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
15. Par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
16. Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
17. Par 25.11.2013. pilsētas zemes nomas līguma Nr. XXX pagarināšanu
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, Lēnās,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
19. Par adrešu noteikšanu
20. Par Skrundas novada domes 29.12.2016. sēdes (prot. Nr. 16. 16.§) lēmuma “Par zemes
ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “XXX”, Skrundā, Skrundas
novadā” 2.2. un 2.3. punktu grozīšanu
21. Par Skrundas novada domes 29.11.2018. sēdes (prot. Nr. 14, 9.§) lēmuma “Par lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienības daļai” atcelšanu
22. Par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 16.§) lēmuma “Par adrešu
noteikšanu” atcelšanu
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23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Inese IVĀNE
Aivars SEBEŽS
Aivars RUDZROGA
Ivars GRUNDMANIS
Jānis BRŪVERIS
Juris JAUNZEMS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivo BĀRS
Valters FARNASTS
Gunta STEPANOVA
Aldis ZALGAUCKIS
Andrejs SALMINS

Nepiedalās deputāti:
Valdis PAKULIS (atrodas darba komandējumā)
Dzintars ANKEVICS (slims)
Klausās:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
p/a “Sociālais dienests” direktore
Finanšu nodaļas vadītāja
Pašvaldības izpilddirektors
Projektu speciāliste
Aprūpes nama “Valtaiķi” direktore
Būvvaldes vadītājs
Tehniskā sekretāre
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Attīstības nodaļas vadītājs

Kaspars KUTUĻSKS
Normunds DANENBERGS
Ritvars STEPANOVS
Anda VĪTOLA
Ināra MUCENIECE
Guntis PUTNIŅŠ
Kristīne VĒRDIŅA-JACKEVIČA
Gunita BIVBĀNE
Kaspars UPENIEKS
Dace BUĶELE
Iveta ROZENFELDE
Edgars ZEBERLIŅŠ

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31. pantu, kas nosaka, ka Dome var apspriest
tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami
vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem,
atklāti balsojot, “par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes 31.01.2019. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2019 “Skrundas novada
pašvaldības 2019. gada budžets” apstiprināšanu
2. Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai Skrundas novadā”
3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles
noteikumu apstiprināšanu
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
5. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”
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6. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
7. Par zemes vienību “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, apvienošanu
8. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
9. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, piešķiršanu
10. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
11. Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
12. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
13. Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
14. Par zemes vienības “XXX”, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
15. Par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
16. Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
17. Par 25.11.2013. pilsētas zemes nomas līguma Nr. XXX pagarināšanu
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, Lēnās,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
19. Par adrešu noteikšanu
20. Par Skrundas novada domes 29.12.2016. sēdes (prot. Nr. 16. 16.§) lēmuma “Par zemes
ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “XXX”, Skrundā, Skrundas
novadā” 2.2. un 2.3. punktu grozīšanu
21. Par Skrundas novada domes 29.11.2018. sēdes (prot. Nr. 14, 9.§) lēmuma “Par lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienības daļai” atcelšanu
22. Par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 16.§) lēmuma “Par adrešu
noteikšanu” atcelšanu
23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 1/2019 “Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE, I. MUCENIECE
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai
Inārai MUCENIECEI, kura paskaidro, ka pēc saziņas ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju dome drīkst pieņemt pašvaldības budžetu, tam nav jābūt pagaidu
budžetam. Kad valdība pieņems valsts budžetu, tiks izdarīti grozījumi pašvaldības budžetā.
2. Saskaņā ar 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”, Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumu Nr. 488, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2019
„Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 8 lpp.).
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2. §
Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Reģionālā attīstības
fonda (ERAF) projektu iesniegumu konkursā ar projektu “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā”.
2. Skrundas novada pašvaldībā saņemta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)
12.10.2018. vēstule Nr. 39-2-60/12792 ar uzaicinājumu sagatavot un iesniegt II atlases kārtā
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ERAF projekta iesniegumu.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka
funkciju izpildei pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Inese IVĀNE, Aivars
SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS,
Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE),
„pret” – 2 (Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. piedalīties ERAF projektu pieteikumu II atlases kārtā 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
ietvaros ar projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai Skrundas novadā”; projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
151 920,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 120 532,55 EUR (79% no
attiecināmajām izmaksām), līdzfinansējums ir 31 387,45 EUR (21% no
attiecināmajām izmaksām),
3.2. sagatavot un iesniegt ERAF projekta iesniegumu CFLA Kohēzijas politikas
fondu vadības informācijas sistēmā (https://ep.esfondi.lv) līdz 2019. gada
11. februārim,
3.3. projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Skrundas novadā” apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases
aizņēmumu, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības nodaļas vadītājam
Edgaram ZEBERLIŅAM.
3. §
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. 3.1/1 no 09.01.2019., izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8.
panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
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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, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis
ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumu - zemi un mežaudzes
“Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 009 0053, ar
nosacīto cenu 99 400,00 EUR (deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti euro, nulle
centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/1 no 09.01.2019. (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā
īpašuma - zemes un mežaudzes “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6282 009 0053, izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes un mežaudzes “Kadiķi”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 009 0053, izsoles noteikumus
(pielikums Nr. 3 uz 2 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
11. panta un 12. panta nosacījumus.
4. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.01.2019. pašvaldībā saņemto zemnieku saimniecības
„XXX”, reģistrācijas Nr. XXX, juridiskā adrese „XXX”, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads,
iesniegumu par 2019. gadā veicamo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu samaksas
termiņu pārcelšanu uz 2019. gada beigām.
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemnieku saimniecība „XXX”, reģistrācijas Nr. XXX, ir īpašnieks
nekustamajiem īpašumiem „XXX”, īpašuma kadastra Nr. XXX, „XXX”, īpašuma
kadastra Nr. XXX, un „XXX”, īpašuma kadastra Nr. XXX, kuri atrodas Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā,
2.2. attiecībā par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtību
pastāv šādi tiesiskie regulējumi, saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”:
2.2.1. 20. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka nodokļu administrācija
(Skrundas novada pašvaldība) veic Skrundas novada pašvaldībai piekrītošo
nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, tas
ir nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma
nodokli”,
2.2.2. 24. panta pirmās daļas 1. punktu nodokļu administrācijai, šajā gadījumā
pašvaldībai, kura atbilstoši šā likuma 20. pantam administrē konkrētos
nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir
tiesības sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma
iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs
motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai (pašvaldībai) iesniedz ne vēlāk kā
15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās,
2.2.3. 24. panta pirmā viens prim daļa nosaka faktorus, kas jāņem vērā piešķirot
nodokļa samaksa termiņa pagarinājumu,
2.2.4. 24. panta otrā daļa nosaka, ka attiecībā uz nodokļiem, kuri pilnā apmērā
tiek ieskaitīti pašvaldību budžetā, lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu
pieņem attiecīgā pašvaldība,
2.2.5. 24. panta septītā daļa nosaka, ka šā panta pirmās daļas 1., 3., 7., 8. un 11.
punktā (…) minētajos termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas)
gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no
šā likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu
visā kavējuma periodā, izņemot šā likuma 29. pantā paredzētos gadījumos. Ja
pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus
nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā
noteiktā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma
periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda
kārtībā,
2.2.6. 29. panta otrā daļa nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma
samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda
- no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri,
2.3. pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”, nodokļu administrācija
(pašvaldība) izskatot iesniegumu, izvērtē nodokļa maksātāja faktisko finansiālo
stāvokli un konstatē, ka:
2.3.1. finansiālo stāvokli lauksaimniecības nozarē 2018. gadā ietekmēja
ilgstošais sausums, ko apstiprina 04.10.2018. „Zemnieku saeima” un
„Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvā asociācija” (LLKA) vēstule
(pielikums Nr. 4 uz 3 lp.),
2.3.2. pašvaldība nodokļu maksātājam nav uzsākusi nokavēto nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu parādu piedziņas procesu,
2.3.3. saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta informāciju – daļa platību
maksājumi tiek izmaksāti attiecīgā gada oktobra - decembra mēnešos,
2.3.4. pēc UR un VID publiski pieejamiem datiem saimnieciskās darbības
veids augkopība – lopkopība,
2.3.5. VID administrēto nodokļu nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro –
nav,
2.4. nodokļu maksātājam uz lēmuma sagatavošanas dienu nekustamā īpašuma
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nodokļa parādu nav,
2.5. atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta saturam, izskatot
nodokļa maksātāja iesniegumu, nodokļu administrācijai (pašvaldībai) ir piešķirtas
izvēles tiesības administratīvā akta sagatavošanai un izdošanai,
2.6. zemnieku saimniecības „XXX” īpašnieks lūdz pārcelt nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus par Skrundas novadā, Rudbāržu pagastā esošajiem īpašumiem
„XXX”, „XXX” un „XXX”, pamatojoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem
lauksaimniecībā 2018. gadā (ilgstošs sausuma periods 2018. gada maija, jūnija un
jūlija mēnešos), uz 05.12.2019.,
2.7. saskaņā ar maksāšanas paziņojumu Nr. XXX (pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.) par
nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadam nekustamā īpašuma nodoklis par
īpašumiem „XXX”, „XXX” un „XXX” kopā par 2019. gadu sastāda 715,33 EUR
(septiņi simti piecpadsmit euro, trīsdesmit trīs centi).
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
20. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. un 29. pantu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2., 6., 8. un 10. panta pirmo daļu, atklāti balsojot,
„par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS,
Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta
STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pārcelt zemnieku saimniecībai „XXX”, reģistrācijas Nr. XXX, juridiskā adrese
„XXX”, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu par īpašumiem „XXX”, „XXX” un „XXX”, kuri atrodas Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, uz 2019. gada 5. decembri,
3.2. atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta septīto daļu aprēķināt
nokavējuma naudu vienas ceturtās daļas (t.i., 0,0125 %) apmērā no šā likuma
29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma
periodā,
3.3. ja pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļa maksātājs nokavētos maksājumus
nav pilnā apmērā samaksājis vai nav pagarinājis samaksas termiņus, nokavējuma
nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā aprēķina vispārējā kārtībā
un parādu piedzen bezstrīda kārtībā,
3.4. ja nodokļa maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma
piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai (pašvaldībai) ir tiesības atcelt
lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu.
5. §
Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”
L. ROBEŽNIECE, V. FARNASTS, G. PUTNIŅŠ
1. Skrundas novada dome izskata 21.12.2018. pašvaldībā saņemto Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli par iebildumiem attiecībā uz
2018. gada 25. oktobra pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā” un lūgumu precizēt minētos noteikumus.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka saistošo noteikumu precizējumos
iekļauti deputātu ieteikumi pēc 24.01.2019. komiteju apvienotās sēdes par sadzīves
atkritumu izvešanas biežumu no individuālām dzīvojamām mājām, precizēts
33.8. apakšpunkts.
Deputāts Valters FARNASTS izsakās, ka Jaunmuižā daudzdzīvokļu mājas katram dzīvoklim
ir savs konteiners, kuru izved reizi mēnesī.
Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka šajā brīdī individuāli katrs ir
noslēdzis līgumu neatkarīgi no īpašuma formas.
Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka saistošajos noteikumos ir punkts, kurš nosaka, ka
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sadzīves atkritumu savākšana notiek atbilstoši noslēgtajam līgumam ar atkritumu
apsaimniekotāju.
Turpmākā sēdes gaitā piedalās arī deputāts Juris JAUNZEMS.
2. Ņemot vērā VARAM iebildumus par minētiem saistošiem noteikumiem un 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”, 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, 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” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 4 (Juris JAUNZEMS, Andrejs SALMINS,
Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izdarīt 2018. gada 25. oktobra Skrundas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”
(turpmāk – saistošie noteikumi) šādus precizējumus:
2.1.1. svītrot visā saistošo noteikumu tekstā apzīmējumu “tvertne”, aizstājot to ar
jēdzienu “atkritumu konteiners”,
2.1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.4. veicināt atkritumu rašanās novēršanu.”,
2.1.3. papildināt saistošo noteikumu 5.3. apakšpunktu aiz vārda “riepas” ar vārdiem
“liela izmēra sadzīves tehnikas priekšmeti, to iepakojums un citi tamlīdzīgi
atkritumi”,
2.1.4. svītrot saistošo noteikumu 5.4. apakšpunktu,
2.1.5. papildināt saistošo noteikumu 5.5. apakšpunktu aiz vārda “kārtību” ar vārdiem
“(mājsaimniecībā radītie būvniecības atkritumi)”,
2.1.6. papildināt saistošo noteikumu 7. punktu aiz vārdiem “kuri nav izmantojami” ar
vārdu “pārstrādei”,
2.1.7. izteikt saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Atkritumu radītājiem un valdītājiem ir pienākums iesaistīties pašvaldības
noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, to iesaisti apliecina ar atkritumu
apsaimniekotāju, kurš tiek izvēlēts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
18. pantā noteikto kārtību, noslēgts līgums.”,
2.1.8. izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Atkritumu apsaimniekošanas līguma sagatavošanas, kā arī izpildes un kontroles
vajadzībām atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir sniegt atkritumu
apsaimniekotājam (pēc pieprasījuma) informāciju par apsaimniekojamajā īpašumā
dzīvojošo iedzīvotāju skaitu vai tajā veiktās komercdarbības (saimnieciskās darbības)
raksturojošos lielumus.”,
2.1.9. svītrot saistošo noteikumu 11. punktā vārdus “Skrundas novada pašvaldības
publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēlēto”,
2.1.10. papildināt saistošo noteikumu 13. punktu aiz vārdiem “”Skrundas novads”” ar
vārdiem “pašvaldības tīmekļa vietnē www.skrunda.lv, atkritumu apsaimniekotāja
tīmekļa vietnē”,
2.1.11. svītrot saistošo noteikumu 15. punktu,
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2.1.12. papildināt saistošo noteikumu III. nodaļas nosaukumu ar vārdu “tiesības”,
2.1.13. aizstāt saistošo noteikumu 16.3. apakšpunktā vārdus “mājsaimniecībā,
pakalpojumu, ražošanas un citās vietās radītos atkritumus” ar vārdiem “sadzīves un
būvniecības atkritumus”,
2.1.14. papildināt saistošo noteikumu 16.4. apakšpunktu aiz vārda “mēbeles” ar
vārdiem “matrači, riepas,”,
2.1.15. svītrot no saistošo noteikumu 16.6. apakšpunkta vārdus “atkritumu
konteineros ievietot atkritumus maisos un tos aizsiet”,
2.1.16. izteikt saistošo noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:
“18. Dzīvojamo māju, sabiedrisko objektu, darījumu (komerciālās), jauktas
dzīvojamās un darījumu (komerciālās), ražošanas, mazdārziņu teritorijās bioloģiski
noārdāmos dārzu vai parku atkritumus, kurus nav iespējams kompostēt, piemēram,
zarus, koku un krūmu atgriezumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos ugunskuros,
māju un āra kurtuvēs, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, neradot draudus cilvēku
dzīvībai, veselībai, personu mantai, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un
apstādījumiem. Turklāt organisko atkritumu dedzināšana ir pieļaujama tikai
nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja klātbūtnē.”,
2.1.17. svītrot saistošo noteikumu 19. un 20. punktu,
2.1.18. izteikt saistošo noteikumu 21.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“21.2. savā vai citas personas īpašumā ierīkot jebkādas atkritumu izgāztuves, ierakt
atkritumus, kā arī dedzināt tos, izņemto Noteikumu 18. punktā paredzētos gadījumus,
ja tas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi un personu īpašumam;”,
2.1.19. izteikt saistošo noteikumu 23. punktu šādā redakcijā:
“23. Nekustamā īpašuma lietotājam, valdītājam, īpašniekam vai nomniekam, kura
īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu
atkritumu konteineram vai marķētiem priekšapmaksas maisiem un atkritumu
apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi sadzīves atkritumu konteineru
novietošanas vietā, novietojot atkritumu konteinerus vai marķētos priekšapmaksas
maisus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams,
atkritumu konteineru iztukšošanas (marķēto priekšapmaksas maisu savākšanas) dienā
sadzīves atkritumu konteinerus vai atkritumu maisus no īpašumu pagalmiem pārvieto
specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tie netraucē
gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas
konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā.”,
2.1.20. izteikt saistošo noteikumu 24.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“24.2. slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā īpašumā radīto
atkritumu daudzumu (apjomu);”,
2.1.21. izteikt saistošo noteikumu 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“24.3. nodrošina, lai atkritumi netiktu uzkrāti ārpus atkritumu konteineriem;”,
2.1.22. izteikt saistošo noteikumu 24.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“24.8. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, lielu izmēru atkritumu, būvniecības
atkritumu, mēbeļu, matraču, liela izmēra sadzīves tehnikas, mājsaimniecības
priekšmetu, iepakojumu u.tml.) nogādāšanu uz šķiroto atkritumu laukumiem,
pārstrādes vietām vai sadzīves atkritumu poligoniem ar savu transportlīdzekli vai
izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus par atsevišķu samaksu.”,
2.1.23. papildināt saistošo noteikumu 25. punktu aiz vārdiem “marķētos
priekšapmaksas maisus” ar vārdiem “ja netiek izmantots atkritumu konteiners”,
2.1.24. aizstāt saistošo noteikumu V. nodaļas nosaukumā vārdu “sabiedriskas” ar
vārdu “publiskas”,
2.1.25. izteikt saistošo noteikumu 30. punktu šādā redakcijā:
“30. Publiskas nozīmes objektu (piemēram, izglītības iestādes, bibliotēkas,
ārstniecības iestādes utt.) un teritorijas īpašnieks vai lietotājs:”,
2.1.26. svītrot saistošo noteikumu 30.2. apakšpunktu,
2.1.27. svītrot saistošo noteikumu 31. punktā vārdus iekavās “nepieciešamības
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gadījumā”,
2.1.28. izteikt saistošo noteikumu 33.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“33.2. iesaistīties valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā,
dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanā;”,
2.1.29. aizstāt saistošo noteikumu 33.3. apakšpunktā vārdu “organizēt” ar vārdu
“veikt”, papildināt aiz vārda “sniegt” ar vārdiem “sabiedrībai un pašvaldībai”,
2.1.30. izteikt saistošo noteikumu 33.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“33.4. pēc pašvaldības pieprasījuma vai atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība
un sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, sniedz pašvaldībai informāciju par atkritumu
apsaimniekošanu, tai skaitā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. panta pirmās
daļas 1. punktā minēto informāciju un informāciju par tās administratīvajā teritorijā
savākto sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), uzglabāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un pārvadāšanu, kā arī sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai un reģenerāciju
vai apglabāšanu;”,
2.1.31. svītrot saistošo noteikumu 33.4.1. apakšpunktu;
2.1.32. svītrot saistošo noteikumu 33.5. apakšpunktu;
2.1.33. papildināt saistošo noteikumu 33.7. apakšpunktu aiz vārda “saņēmējus” ar
vārdiem iekavās “atkritumu radītājus un valdītājus”,
2.1.34. papildināt saistošo noteikumu 33.8. apakšpunktu aiz vārdiem “atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem” ar vārdiem “ievērojot, ka atkritumu izvešana notiek ne retāk
kā:
33.8.1. individuālās dzīvojamās mājas – 1 (vienu) reizi divos mēnešos; ja bioloģiski
noārdāmie atkritumi netiek apsaimniekoti, t.i. kompostēti to rašanās vietā vai šķiroti
un savākti atsevišķi, tad atkritumu izvešanas biežums ir ne retāk kā 1 (vienu) reizi
mēnesī;
33.8.2. individuālās dzīvojamās mājās - 3 (trīs) reizes gadā, ja attiecīgajā
individuālajā dzīvojamajā mājā faktiski dzīvo tikai viens vai divi pensionāri, ar
nosacījumu, ja bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apsaimniekoti, tas ir, kompostēti
to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi, kā arī pārējie atkritumi tiek šķiroti un
savākti dalīti;
33.8.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 (vienu) reizi nedēļā;
33.8.4. ja atkritumu radītājs ir saimnieciskās darbības (uzņēmējdarbības) veicējs – 1
(vienu) reizi mēnesī, ja sadzīves atkritumi nesatur bioloģiskos atkritumus, ja sadzīves
atkritumi satur bioloģiskos atkritumus, tad 1 (vienu) reizi nedēļā;
33.8.5. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad atkritumu radītājs,
valdītājs vai nekustamā īpašuma īpašnieks informē atkritumu apsaimniekotāju un
saskaņo atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;”,
2.1.35. svītrot saistošo noteikumu 33.9. apakšpunktu, 33.12. apakšpunktu,
2.1.36. papildināt saistošo noteikumu 33.14. apakšpunktu aiz vārdiem “atkritumu
konteinerus” ar vārdiem “un marķēt priekšapmaksas maisus”, svītrot tekstu iekavās
“saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumu Nr. 546 “Noteikumi
par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā, pašvaldībai izraugoties
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu apsaimniekošanas līgumu būtiskie
nosacījumi” 3.1. punktu”,
2.1.37. svītrot saistošo noteikumu 36. punktā vārdus “bioloģiski noārdāmie atkritumi,
kā arī”, vārdus “un videi kaitīgās preces”, papildināt apakšpunktu ar nosacījumu šādā
redakcijā:
“Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 184 “Noteikumi
par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un
materiālu reģenerāciju” 2.1 punktu, pašvaldība ne vēlāk kā ar 2021. gada 1. janvāri
izveido dalītas savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.”,
2.1.38. svītrot no saistošo noteikumu IX. nodaļas nosaukuma vārdus “un videi kaitīgo
preču”, kā arī svītrot no saistošo noteikumu teksta jēdzienu “videi kaitīgas preces”,
2.1.39. izteikt saistošo noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:
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“39. Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo
atkritumu apsaimniekotājs.”,
2.1.40. izteikt saistošo noteikumu 40.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“40.3. nogādā sadzīvē radušos bīstamos atkritumus uz speciāli aprīkotām sadzīves
bīstamo atkritumu savākšanas vietām vai slēdz līgumu par sadzīvē radušos bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš tiesīgs veikt bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu;”,
2.1.41. svītrot saistošo noteikumu 41. punktu,
2.1.42. izteikt saistošo noteikumu 42. punktu šādā redakcijā:
“42. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu
reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido”,
2.1.43. izteikt saistošo noteikumu 42.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“42.2. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos”,
2.1.44. svītrot saistošo noteikumu 42.3. apakšpunktu,
2.1.45. aizstāt saistošo noteikumu 43. un 44. punktā vārdu “aprēķinu” ar vārdu
“pārrēķinu”,
2.1.46. svītrot saistošo noteikumu 47. punktu,
2.1.47. precizēt saistošajos noteikumos atbilstošu punktu numerāciju,
2.2. informēt VARAM par 2.1. punktā izdarītiem precizējumiem 2018. gada 25. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas
novadā”.
6. §
Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 11.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ceturtās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka ”Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 13
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA,
Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS),
“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.
7. §
Par zemes vienību “XXX”,
Skrundā, Skrundas novadā, apvienošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par zemes vienību „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā,
apvienošanu vienā zemes vienībā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009.
sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju
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izvērtēšanu Skrundas pilsētā”,
2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 6,7212 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, un 0,2187 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 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 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA,
Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. apvienot zemes vienības „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā: 6,7212 ha platībā,
kadastra apzīmējums XXX, un 0,2187 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, vienā
zemes vienībā, apvienotām zemes vienībām atstāt nosaukumu „XXX”, Skrunda,
Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
8. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, sadalīšanu, jauna nosaukumu „XXX”, piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Rudbāržu pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 15,5 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, un 12 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”, 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība”, 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” –
13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA,
Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
XXX piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
9. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu
un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu garāžai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības, kadastra
apzīmējums XXX, atrodas XXX piederoša garāža, kadastra apzīmējums XXX, saskaņā ar
23.10.2013. vienošanos, reģistra Nr. 18, kas sastādīta Skrundas novada bāriņtiesā.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izveidot ēku īpašumu un garāžai, kadastra apzīmējums XXX, kura atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, piešķirt adresi XXX, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
10. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses
XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrunda novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu
būvei, kadastra apzīmējums XXX, XXX, Skrunda, Skrundas novads.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka XXX ieguvusi īpašumā būvi,
kadastra apzīmējums XXX, XXX, Skrundā, Skrundas novadā, saskaņā ar 14.01.2019.
mantojuma apliecību, Reģistra Nr. XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izveidot ēku īpašumu un būvei, kadastra apzīmējums XXX, kura atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
piešķirt adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
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Normundu DANENBERGU.
11. §
Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, iznomāšanu.
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 “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas
pilsētā”, zemes vienības platība 0,153 ha,
2.2. uz zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, atrodas XXX piederoša
būve, kadastra apzīmējums XXX, saskaņā ar 14.01.2019. mantojuma apliecību,
reģistra 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” otro daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt zemes vienību 0,153 ha platībā XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, XXX, personas kods XXX, uz pieciem gadiem, zem būves,
lietošanas mērķis - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR,
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.
12. §
Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses
XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA sagatavoto priekšlikumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses
piešķiršanu būvēm: kadastra apzīmējums XXX, XXX un XXX, XXX, Skrundā, Skrundas
novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas XXX piederošas būves: kadastra apzīmējums
XXX, XXX un XXX, saskaņā ar 24.05.2018. mantojuma apliecību, reģistra Nr. XXX.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas
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noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izveidot ēku īpašumu un būvēm: kadastra apzīmējums XXX, XXX un XXX,
kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, piešķirt adresi XXX,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
13. §
Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX Skrundā,
Skrundas novadā, iznomāšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
0,1099 ha platībā piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009.
sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju
izvērtēšanu Skrundas pilsētā”,
2.2. uz zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas
XXX piederošas būves: kadastra apzīmējums XXX, XXX un XXX, saskaņā ar
24.05.2018. mantojuma apliecību, reģistra 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” otro daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” – nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, 0,1099 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem, zem
ēkām, lietošanas mērķis - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR,
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.
14. §
Par zemes vienības “XXX”, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības „XXX”, Smilgās,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu.
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „XXX”, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot.
Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu
lauku apvidos”, zemes vienības platība 2,4 ha,
2.2. uz zemes vienības atrodas XXX piederošs mājīpašums ar adresi XXX, Smilgas,
Raņķu pagasts, Skrundas novads.
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” otro daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt zemes vienību „XXX”, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 2,4
ha platībā, kadastra Nr. XXX, XXX, personas kods XXX, uz pieciem gadiem, zem
būves, lietošanas mērķis - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR,
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.
15. §
Par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības „XXX”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas
novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un
piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”, zemes vienības platība 0,513 ha.
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” otro daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību „XXX”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, 0,153 ha platībā, kadastra Nr. XXX, uz pieciem gadiem, lietošanas
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
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3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR,
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.
16. §
Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 27.12.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem: XXX un XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienības „XXX”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējumi: XXX, 0,08 ha platībā un XXX, 0,05 ha
platībā, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot.
Nr. 14, 16.§) lēmuma “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku
apvidos”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības „XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, 0,08 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 0,05 ha platībā,
kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR,
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.
17. §
Par 25.11.2013. pilsētas zemes nomas līguma Nr. XXX pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 17.12.2018. pašvaldībā saņemto XXX iesniegumu par
zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX,
0,6165 ha platībā pieder pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. XXX,
2.2. daļa no zemes vienības iznomāta XXX, Skrunda, Skrundas novads,
iedzīvotājiem mazdārziņiem,
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2.3. XXX zemes nomas līgums Nr. XXX noslēgts ar pašvaldību 25.11.2013., līguma
termiņš beidzas 31.12.2018.
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” otro daļu un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt pilsētas zemes nomas līgumu Nr. XXX no 25.11.2013. uz trīs gadiem,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 3 EUR,
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.
18. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu
nekustamam īpašumam “XXX”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamo īpašumu „XXX”, Lēnas, Nīkrāces pagasts, 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”, 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 uz
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 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma „XXX”, Lēnas, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0,04 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu un uz tā atrodošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem: XXX, un XXX,
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adresi „XXX”, Lēnas, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0903 – valsts un pašvaldību iestāžu apbūve,
2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 3,10 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un
uz tā atrodošām ēkām adresi „XXX”, Lēnas, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0903 – valsts un pašvaldību iestāžu apbūve,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
19. §
Par adrešu noteikšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par adrešu noteikšanu telpu grupām nekustamajā īpašumā
„Ceļmalas”, Rudbāržu pagastā , Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamajā īpašumā –
daudzdzīvokļu mājā „Ceļmalas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu numuri nav
noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumiem”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars
RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo
BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs
SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt nekustamajam īpašumam – daudzdzīvokļu mājai „Ceļmalas”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, adreses telpu grupām:
3.1.1. telpu grupai 001 „Ceļmalas” – 1, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324,
3.1.2. telpu grupai 002 „Ceļmalas” – 2, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324,
3.1.3. telpu grupai 003 „Ceļmalas” – 3A, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324,
3.1.4. telpu grupai 004 „Ceļmalas” – 3, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324,
3.1.5. telpu grupai 005 „Ceļmalas” – 4, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324,
3.1.6. telpu grupai 006 „Ceļmalas” – 5, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
20. §
Par Skrundas novada domes 29.12.2016. sēdes (prot. Nr. 16. 16.§)
lēmuma “Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“XXX”, Skrundā, Skrundas novadā” 2.2. un 2.3. punktu grozīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašuma speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par Skrundas novada domes 29.12.2016. sēdes (prot. Nr. 16,
16.§) lēmuma „Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
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„XXX”, Skrundā, Skrundas novadā” 2.2. un 2.3. punktu grozīšanu.
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 paredzētos gadījumos” un Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu, atklāti
balsojot, “par” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars
GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters
FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta
ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. grozīt Skrundas novada domes 29.12.2016. sēdes (prot. Nr. 16, 16.§) lēmuma
„Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „XXX”,
Skrundā, Skrundas novadā” 2.2. un 2.3. punktus un izteikt tos šādā redakcijā:
“2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 2,2155 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
jaunu nosaukumu XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, un atdalāmai zemes vienībai 0,9028 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, un uz tā atrodošām ēkām piešķirt jaunu nosaukumu un adresi
XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūve,
2.3. paliekošām zemes vienībām: 4,3205 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un
4,2358 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, atstāt nosaukumu „XXX”, Skrunda,
Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķis – 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,”,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
21. §
Par Skrundas novada domes 29.11.2018. sēdes (prot. Nr. 14, 9.§)
lēmuma “Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai” atcelšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašuma speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par Skrundas novada domes 29.11.2018. sēdes (prot. Nr. 14,
9.§) lēmuma „Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai” atcelšanu.
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 paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 13
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA,
Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atcelt Skrundas novada domes 29.11.2018. sēdes (prot. Nr. 14, 9.§) lēmumu „Par
lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai”,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
22. §
Par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 16.§)
lēmuma “Par adrešu noteikšanu” atcelšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11,
16.§) lēmuma „Par adrešu noteikšanu”, atcelšanu.
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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 paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 13
(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA,
Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. atcelt Skrundas novada domes 30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 16.§) lēmumu
„Par adrešu noteikšanu”,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
23. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas
FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, pamatojoties uz
rakstisku iesniegumu pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 02.01.2019. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX,
Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, iesniegums par XXX, XXX, XXX un
XXX deklarēto dzīvesvietu anulēšanu no adreses XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā pieder
XXX,
2.3. 10.01.2019. visām 2.1. punktā minētām personām izsūtīts uzaicinājums ierasties
Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto
dzīvesvietu,
2.4. XXX, XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav
ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu
pārbaudi, un 12. pantu, kas nosaka kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana,
Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 72 ”Kārtība, kādā anulējamas
ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par”
– 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis
BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA,
Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Juris JAUNZEMS),
„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX deklarēto dzīvesvietu XXX, Ciecerē, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā,
3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods XXX, deklarēto
dzīvesvietu XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Ciecerē, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā,
3.4. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Ciecerē, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā,
3.5. 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).
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
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sēdi par slēgtu.
Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 21.02.2019., plkst. 0800, domes
sēdi - 28.02.2019., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0815
Sēdi vadīja

L. Robežniece
01.02.2019.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
01.02.2019.
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