
1 

 

 

  

 

 

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 

2020. gada 28. maijā                                                              Nr. 8 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-

2023. gadam apstiprināšanu  

2. Par piedalīšanos projektā “Pieredzes apmaiņa starpnozaru sadarbībā starp publisko un 

privāto sektoru” 

3. Par projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” nolikuma apstiprināšanu un pieteikumu 

izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu   

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu  

6. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu  

7. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

8. Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

11. Par Rudbāržu bibliotēkas vadītāju 

12. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai 

Loretai ROBEŽNIECEI 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars RUDZROGA  

Valdis PAKULIS  

Aivars SEBEŽS 

Nepiedalās deputāti: 

Dzintars ANKEVICS (slimības lapa) 

mailto:dome@skrunda.lv
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Valters FARNASTS (tehnisku iemeslu dēļ nepiedalās sēdē) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)  

Jānis BRŪVERIS (slimības lapa) 
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Projektu koordinatore    Viktorija REINE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtību, kurā 

iekļauti jautājumi, kas skatīti komiteju apvienotajā sēdē un attīstības komitejas sēdē. 

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” – 11 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Loreta 

ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt domes 28.05.2020. sēdes darba kārtību: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-

2023. gadam apstiprināšanu  

2. Par piedalīšanos projektā “Pieredzes apmaiņa starpnozaru sadarbībā starp publisko un 

privāto sektoru” 

3. Par projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” nolikuma apstiprināšanu un pieteikumu 

izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu   

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu  

6. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu  

7. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

8. Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

11. Par Rudbāržu bibliotēkas vadītāju 

12. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai 

Loretai ROBEŽNIECEI 
 

1. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2023. gadam apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vidēja termiņa 

darbības stratēģiju.  
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2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

57. panta otrās daļas, kas nosaka, ka “kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības 

stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības padome vai dalībnieku (akcionāru) sapulce (ja 

padome nav izveidota)”, atklāti balsojot, “par” – 9 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” 

– 1 (Aivars RUDZROGA), “atturas” – 1 (Valdis PAKULIS), Skrundas novada dome 

nolemj: 

- Apstiprināt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vidēja termiņa darbības stratēģiju 

2020.-2023. gadam (pielikums Nr. 1 uz 9 lpp.). 
 

2. § 

Par piedalīšanos projektā “Pieredzes apmaiņa  

starpnozaru sadarbībā starp publisko un privāto sektoru” 

L. ROBEŽNIECE, V. REINE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 

mobilitātes programmā “Valsts administrācija”. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības projektu koordinatorei 

Viktorijai REINEI, kura informē par projekta aktivitātēm. Projektā partneri ir no Zviedrijas 

un Dānijas. Plānots dalīties pieredzē ar pašvaldības pārstāvjiem no Zviedrijas un Dānijas, kur 

jau notikusi teritoriālā reforma, kā notiek sadarbība starp valsts un privāto sektoru pirms un 

pēc reformas. Projekta aktivitātes plānotas nākamā gada aprīlī. Maksimālais cilvēku skaits 

no Skrundas pašvaldības ir astoņi.  

Loreta ROBEŽNIECE informē, ka no minētiem astoņiem cilvēkiem viens līdz divi varētu 

būt uzņēmēji, kas piedalīsies pieredzes apmaiņā.  

2. 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” – 9 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 

2 (Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS), „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā “Valsts 

administrācija” ar projektu “Pieredzes apmaiņa starpnozaru sadarbībā starp publisko 

un privāto sektoru”. Projekta kopējās izmaksas 11 970,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit euro, nulle centi). Programmas finansējums ir 7182,00 EUR 

(septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro, nulle centi) (60% no 

attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums ir 4788,00 EUR (četri tūkstoši 

septiņi simti astoņdesmit astoņi euro, nulle centi) (40% no attiecināmajām 

izmaksām), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju 

REINI. 
 

3. § 

Par projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” nolikuma  

apstiprināšanu un pieteikumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu   

L. ROBEŽNIECE 
 

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 24. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var ievēlēt 

pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un 
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darba grupās”, 27. punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS), „pret” – 1 (Aivars RUDZROGA), 

„atturas” – nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE un 

deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs Skrundas 

novadam!” nolikumu (pielikums Nr. 2 uz 11 lpp.). 

2. Apstiprināt projektu konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs  Loreta ROBEŽNIECE – domes priekšsēdētāja, 

   locekļi  Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors, 

Gunta STEPANOVA – sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja, 

     Edgars ZEBERLIŅŠ – attīstības nodaļas vadītājs, 

     Viktorija REINE – projektu koordinatore. 
 

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/4 2.§ no 14.05.2020. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 

3. punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks 

vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 

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)” un 44. panta 8. daļas 

1. punktu, kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei 

pieguļ attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars 

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu - zemi “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar kopējo platību 9800 m2, 

 2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XX, Skrundā, Skrundas novadā, viena 

mēneša laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas noslēgt pirkuma līgumu nekustamam 

īpašumam - zemei “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1./4 1.§ no 14.05.2020. 

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 
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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” – 11 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Loreta 

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 90,2 m2, 

 2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, viena mēneša laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas noslēgt pirkuma 

līgumu,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

6. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses  

XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.05.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Liepājā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas 

novads, piešķiršanu ēkām.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, atrodas XXX piederoša ½ domājamā daļa no 

ēkām saskaņā ar 22.10.2014. Mantojuma apliecību, reģistra Nr. XXX, ko izdevusi Kurzemes 

apgabaltiesas Zvērināta notāre Irīna Birzniece, prakses vietā Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, 

Kuldīgas novadā. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars 

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

nolemj: 

2.1. izveidot ēku īpašumu un ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, ar kadastra apzīmējumu XXX, piešķirt adresi XXX, Skrunda, 

Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
 

7. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.05.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX” Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX” piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

XXX, 
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2.2. nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām un ēkām, 

2.3. ar 11.05.2020. pirkuma līgumu, reģistra Nr. XXX, kas sastādīts Skrundas novada 

bāriņtiesā, Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, XXX iegādājies no XXX zemes 

vienību 4,09 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, kas atdalāma no nekustamā 

īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, 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”, 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” -

 11 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Loreta ROBEŽNIECE), „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 4,09 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes 

vienības lietošanas mērķis – 0101 –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

8. § 

Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.05.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sakarā ar tirdzniecības pakalpojumu 

sniegšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

pieder XXX un XXX saskaņā ar Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

XXX, 

2.2. uz XXX īpašuma daļu XXX ir noslēgts līgums par izpirkuma tiesībām, 

2.3. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,18 ha platībā, 

2.4. pēc Skrundas novada teritorijas plānojuma zemes vienības lietošanas mērķis – 

savrupmāju apbūves teritorija, 

2.4. īpašnieki zemes vienībā vēlas īstenot tirdzniecības un pakalpojumu  sniegšanas 

objektu apbūves ieceri. 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 4. oktobra noteikumu Nr. 883  “Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 5., 6., 7. nodaļu un Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Loreta 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt detālplānojumu nekustamā īpašuma XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienībai 0,18 ha platībā,  

tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecībai, 

3.2. apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei (pielikums Nr. 3 uz 3 lpp.), 
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3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas novada būvvaldes vadītāju 

Kasparu UPENIEKU. 
 

9. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.05.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums “XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, īpašums 

sastāv no zemes vienības 10,9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

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, nekustamā īpašuma īpašnieka XXX zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 11 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai, 

3.2. 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 jaunu nosaukumu “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”,  

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.04.2020. pašvaldībā saņemto A/S “Latvenergo”, 

juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, administratīvā direktora Arņa KURGA 

vēstuli par zemes vienības “Jaunrobežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums 

“Jaunrobežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 004 0114, pieder A/S 

“Latvenergo” saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Raņķu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr. 100000554054, īpašums sastāv no zemes vienības 0,3254 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6278 004 0112. 

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 
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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, nekustamā īpašuma īpašnieka A/S “Latvenergo”, 

zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 11 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Loreta 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Jaunrobežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra nr. 6278 004 0114, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6278 004 0112 sadalīšanai, 

3.2. 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 jaunu nosaukumu “Jaunrobežnieki tornis”, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

11. § 

Par Rudbāržu bibliotēkas vadītāju 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.05.2020. pašvaldībā saņemto Rudbāržu bibliotēkas 

vadītājas Mārītes KRŪZES iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu un 

12.05.2020. pašvaldībā saņemto bāriņtiesas locekles Rudbāržos Dagnijas Daigas 

GRUNDBERGAS iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Bāriņtiesas locekles amata pienākumu 

pildīšanas un pieņemt darbā par Rudbāržu bibliotēkas vadītāju. 

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

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

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

un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, “Bibliotēkas likuma” 25. panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka “Bibliotēkas darbu vada un par bibliotēkas darbību atbild bibliotēkas 

vadītājs (direktors), kuru apstiprina amatā, atceļ no amata, kā arī viņa pienākumus un tiesības 

nosaka bibliotēkas dibinātājs”, “Bāriņtiesu likuma” 12. panta pirmās daļas 1. punktu, kas 

nosaka, ka “Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas 

locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās”, 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka “Uz 

bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa amatu 

attiecīgā pašvaldība var izsludināt atklātu pretendentu konkursu”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Mārīti KRŪZI, kā Rudbāržu bibliotēkas 

vadītāju, ar 15.06.2020. (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 

100. panta ceturto daļu, 

2.2. atbrīvot no amata Dagniju Daigu GRUNDBERGU, kā Bāriņtiesas locekli 

Rudbāržos, ar 15.06.2020. (pēdējā darba diena),  

vienlaicīgi 

2.3. apstiprināt Dagniju Daigu GRUNDBERGU par Rudbāržu bibliotēkas vadītāju ar 
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16.06.2020, profesijas kods 1439 15, slēdzot ar viņu darba līguma grozījumus 

(vienošanos pie darba līguma) un paredzot, ka darba līgums tiek noslēgts uz 

nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem, nosakot mēneša darba 

algas likmi 626,00 EUR (seši simti divdesmit seši euro, nulle centi), un nosakot 

normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā, saglabājot iepriekš iegūtās sociālās 

garantijas, 

2.4. izsludināt amatu konkursu uz Bāriņtiesas locekli Rudbāržos, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU, administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, algu grāmatvedi 

Rutu ERNSTSONI.  
 

12. § 

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu  

Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.05.2020. pašvaldībā saņemto priekšsēdētājas Loretas 

ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt daļu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 

15.06.2020. līdz 30.06.2020. (ieskaitot). 

2. Pamatojoties uz Darba likuma 149. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ikvienam 

darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt 

īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas”, otro daļu, kas nosaka, ka 

„darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā 

var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par 

divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām”, likuma „Par pašvaldībām” 25. panta pirmās daļas 

otro teikumu, kas nosaka, ka „domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju 

viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas 

noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā”, uz Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 

25. aprīļa “Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” 2.7. punktu, kas nosaka, ka 

„priekšsēdētāja atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda 

priekšsēdētāja vietnieks, kuram ar domes lēmumu tiek noteikta atlīdzība par priekšsēdētāja 

pienākumu pildīšanu 30% (trīsdesmit procenti) no tam noteiktās mēnešalgas, ja viņš 

vienlaicīgi ir domes vai pašvaldības iestādes amatpersona/darbinieks”, atklāti balsojot, „par” 

– 9 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars 

SEBEŽS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta 

ROBEŽNIECE un priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likumu 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome 

nolemj:  

2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no 15.06.2020. līdz 30.06.2020. (ieskaitot), 

2.2. uzdot domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas 

pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

nosakot atlīdzību 30% apmērā no Alda ZALGAUCKA amata darba algas, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības grāmatvedi Rutu ERNSTSONI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 18.06.2020., plkst. 0800, domes sēde - 25.06.2020., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0815 
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Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          29.05.2020. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          29.05.2020.      


