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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2017.gada 23.februārī                                                    Nr. 2 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu 

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

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

noteikumu apstiprināšanu  

4. Par garāžas nomas līguma izbeigšanu  

5. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

6. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

7. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

8. Par noteikumu “Par pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu 

kompensēšanu” apstiprināšanu  

9. Par Skrundas novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu  

10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2017 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par 

pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu  

11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS 

    Andris Vilnis SADOVSKIS 

    Aivars SEBEŽS 

    Rihards VALTENBERGS 

    Ainārs ZANKOVSKIS  

Ivars GRUNDMANIS 

Andris BERGMANIS  

Gunta STEPANOVA  

Zigurds PURIŅŠ   
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Aldis BALODIS  

Ivo BĀRS  

Gunārs ZEME  

Juris JAUNZEMS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

 

Klausās:  

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Jaunmuižas pamatskolas direktore  Inga RENCE-REMTE 

Jaunatnes lietu speciāliste    Baiba EVERSONE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1.  Par Skrundas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu reorganizācijas uzsākšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 

2017.-2019.gadam apstiprināšanu 

3. Par zemes gabala XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma Nr. 5-43 2/7 izbeigšanu 

4. Par nekustamā īpašuma – autoceļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

un jauna nosaukuma piešķiršanu  

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai  

6. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā 

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

nosaukuma piešķiršanu  

8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2017 “Skrundas novada 

teritorijas kopšanas noteikumi” apstiprināšanu  
 

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”, 32.pantu, 

kas nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā 

secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu 

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 
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noteikumu apstiprināšanu  

4. Par garāžas nomas līguma izbeigšanu  

5. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

6. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

7. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

8. Par noteikumu “Par pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu 

kompensēšanu” apstiprināšanu  

9. Par Skrundas novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu  

10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2017 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par 

pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu  

11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

12.  Par Skrundas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu reorganizācijas uzsākšanu  

13. Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 

2017.-2019.gadam apstiprināšanu 

14. Par zemes gabala XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma Nr. 5-43 2/7 izbeigšanu 

15. Par nekustamā īpašuma – autoceļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

un jauna nosaukuma piešķiršanu  

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā 

18. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

19. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2017 “Skrundas novada 

teritorijas kopšanas noteikumi” apstiprināšanu  
 

INFORMĀCIJAI 

XXX sūdzība par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” faktisko rīcību (informē SIA 

"Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Kaspars KUTUĻSKS) 

 

1. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata 02.02.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, 

Skrundas novads, iesniegumu par atļauju norakstīt debitoru parādus.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. atļaut SIA “Skrundas komunālā saimniecība”,  reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra 

iela 7, Skrunda, Skrundas novads, norakstīt debitoru parādus: 

2.1.1. juridisko personu, par kopējo summu 3567.32 EUR (trīs tūkstoši pieci 
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simti sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit divi centi) (pielikums Nr. 1 uz 2 lpp.), 

2.1.2. fizisko personu, par kopējo summu 2604.28 EUR (divi tūkstoši seši simti 

četri euro, divdesmit astoņi centi) (pielikums Nr. 2 uz 7 lpp.) 

 un izslēgt viņus no debitoru saraksta,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

locekli Kasparu KUTUĻSKU, kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības 

izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM. 
 

2. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/3 no 03.02.2017. un protokolu Nr. 2.1.1/4 no 13.02.2017. 

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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. pārdot par brīvu cenu nekustamos īpašumus: 

2.1.1. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XXX, ar 

kopējo platību 71.1 m2, par 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro), 

2.1.2. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr.XXX, ar kopējo platību 0.3145 ha, par 600.00 EUR (seši simti euro, nulle 

centi), 

  2.1.3. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar kopējo platību 1.31 ha, 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 

nulle centi),  

  2.2. uzaicināt divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumu: 

   2.2.1. XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par nekustamā 

īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu,  

   2.2.2. XXX pagasta zemnieku saimniecību XXX par nekustamā īpašuma XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu,  

   2.2.3. Rudbāržu pagasta XXX zemnieku saimniecību XXX par nekustamā 

īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu,  

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  

3. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 
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komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/4, 3.§ no 13.02.2017., izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. 

punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus 

apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var 

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura 

apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. 

(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības 

teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles 

organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie 

attiecīgā nekustamā īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli 

publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā 

internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās 

mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Sludinājumi par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek 

publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras 

īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms 

paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka 

sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav 

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības 

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Graudu ielā 4, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.6282 008 0472, ar nosacīto cenu 2000.00 EUR 

(divi tūkstoši euro, nulle centi), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/4, 3.§ no 13.02.2017. (pielikums Nr. 3 uz 3 lpp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma Graudu ielā 4, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.6282 008 

0472, izsoli,  

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Graudu ielā 4, Rudbāržu pagastā, 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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Skrundas novadā, kadastra Nr.6282 008 0472, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 4 uz 

3 lpp.), 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

4. § 

Par garāžas nomas līguma izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, iesniegumu par XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma 

laušanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībai 25.06.2015. ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, noslēgts telpu nomas līgums XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, nosakot nomas maksu 3.91 EUR (trīs eiro un deviņdesmit 

viens cents) mēnesī, t.i., par 1 m2 0.17 EUR + PVN, 

2.2. XXX parāds par garāžas telpu nomu uz 01.02.2017. ir 89.87 EUR (astoņdesmit 

deviņi euro, astoņdesmit septiņi centi). 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 

daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 

ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 

objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti balsojot, 

„par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. izbeigt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, noslēgto 

nomas līgumu XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  

3.2. slēgt vienošanos ar XXX par garāžas telpu nomas parāda dzēšanu, 

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

5. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.02.2017. pašvaldībā saņemto  XXX, dzīvesvieta XXX, 

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna XXX piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

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

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām. 

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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 
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Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces  pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 29.0  ha platībā, 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes 

vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

6. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.01.2017. pašvaldībā saņemto  XXX, dzīvesvieta XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 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, 

2.2. īpašums sastāv no četrām zemes vienībām. 

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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, atdalāmām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 2.5  ha platībā, 

ar kadastra apzīmējumu XXX, 4.7  ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.8  

ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-

3325, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem: XXX un XXX lietošanas mērķis – 

0201 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX lietošanas mērķis – 0101 – zeme uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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7. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.02.2017. pašvaldībā saņemto  XXX, dzīvesvieta XXX, 

Grobiņa, Grobiņas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām, 

2.3. XXX pilnvaro XXX (zvērinātas notāres Larisas MEDVEDEVAS, adrese Pasta 

iela 7, Liepāja, 06.02.2017. izdota speciālpilnvara Nr.XXX) sadalīt nekustamo 

īpašumu XXX, Nīkrāces 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”, 

08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces  pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 36.8  ha platībā 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes 

vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par noteikumu “Par pašvaldības dzīvojamā fondā  

īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas”, 

atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Noteikumus “Par pašvaldības dzīvojamā 

fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” (turpmāk Noteikumi) (pielikums Nr. 

5 uz 5 lpp.) un noteikt, ka Noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1.martu, 

2. Noteikt, ka ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas novada domes 

22.10.2009. sēdē (prot. Nr. 11, 5.§) apstiprinātie “Noteikumi par pašvaldības 
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dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”, 

3. Noteikumus publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.skrundasnovads.lv un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”, 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

9. § 

Par Skrundas novada Multifunkcionālā jaunatnes  

iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu 

centra izstrādāto nolikuma projektu. 

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības 

kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus”, 

atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikumu 

(pielikums Nr. 6 uz 3 lpp.). 
 

10. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2017 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par 

pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, J. JAUNZEMS, A. VĪTOLA 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina deputātiem balsot par saistošiem 

noteikumiem. 

Deputāts Juris JAUNZEMS jautā, kādi grozījumi tiek veikti saistošajos noteikumos par 

pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem. 

Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Anda VĪTOLA paskaidro par veiktajiem 

grozījumiem, jaunu pabalsta veidu, kas ieviests, lai palīdzētu novada iedzīvotājiem ārkārtas 

situācijās. Saistošie noteikumi izstrādāti pašvaldības budžeta ietvaros. 

2. Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka 

“dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par sanitārās tīrības uzturēšanu 

un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot 

sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) 

kopšanu”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2/2017 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” 

(pielikums Nr. 7 uz 2 lpp.). 
 

 

 

http://www.skrunda.lv/dokumenti/noteikumi_par_remontos_ieguldito_kompensaciju_2017.doc
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11. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES 

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstiskiem 

iesniegumiem. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 18.01.2017. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par XXX, personas kods XXX, deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX 

2.3. 19.01.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 01.02.2017. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par XXX, personas kods XXX, deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.6. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX (1/2 

domājamās daļas),  

2.7. 02.02.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.8. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 03.02.2017. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par XXX, personas kods XXX, deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.10. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.11. 06.02.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.12. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu 

pārbaudi, un 12. pantu, kas nosaka kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot „par” – 14 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

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

nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā,  

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI.  
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12. § 

Par Skrundas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu reorganizācijas uzsākšanu 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 

Ingai FLUGRĀTEI, kura informē klātesošos par vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

reorganizācijas nepieciešamību novadā. Ar skolu direktoriem reorganizācija iepriekš tikusi 

apspriesta un direktori piekrīt reorganizācijas uzsākšanai. Vissmagāk reorganizācija skars 

Rudbāržu Oskara Kalpaka pamatskolu, kur sākot no nākošā mācību gada skola tik pārveidota 

par sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. 11 skolas bērniem būs turpmāk jāapmeklē Skrundas 

vidusskola. Ir runāts par tādu iespēju, kā - skola tiek pārveidota par sākumskolu, bet 9.klases 

skolēniem tiek ļauts pabeigt 9.klasi Rudbāržu skolā pie nosacījuma, ka nemainās finansējums. 

Pēc reorganizācijas Rudbāržu skolā paliktu 26 bērni.  

Deputāti diskutē par situāciju novadā. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina deputātus balsot par vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

reorganizācijas uzsākšanu Skrundas novadā. 

2. Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, kurš  paredz - Republikas 

pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, 

dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, ar Izglītības likuma 23.panta otrā 

un piekto daļu, kas nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē 

pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju,  par izglītības iestādes likvidāciju 

vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus 

iepriekš, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas 

paredz - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, atklāti balsojot, „par” – 

14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

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

nolemj: 

2.1. uzsākt Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas reorganizāciju, izveidojot Oskara 

Kalpaka Rudbāržu sākumskolu, 

2.2. noteikt, ka Rudbāržu Oskara Kalpaka pamatskolas reorganizācija pabeidzama ne 

vēlāk kā līdz 2017.gada 31.augustam, 

2.3. realizēt Jaunmuižas pamatskolā 7.-9.klašu posmā no 2017.gada 1. septembra tikai  

Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811), 

2.4. noteikt Nīkrāces pamatskolai 2017./2018.mācību gadu kā pārejas periodu, 

lēmumu par iespējamo reorganizāciju pieņemot līdz 2018.gada 28.februārim, 

2.5. uzdot Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktoram Dzintaram STRAUTAM 

un Jaunmuižas pamatskolas direktorei Ingai RENCEI-REMTEI informēt izglītības 

iestādes darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izmaiņām izglītības 

iestāžu darbībā, veicot nepieciešamās darbības  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

2.6. uzdot pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI organizēt šī 

lēmuma saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju, 

2.7. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
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13. § 

Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programmas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, G. PUTNIŅŠ, J. JAUNZEMS, I. GRUNDMANIS 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM, kurš informē par autoceļa fonda finansējuma sadalījumu Skrundas novadā, 

informē par apgaismojuma izbūves darbu organizēšanu.  

Deputāti apspriež konkrētu ceļu posmu uzturēšanu un remontu nepieciešamību. 

Guntis PUTNIŅŠ aicina deputātus piedalīties nākošā ceļu komisijas sēdē, izteikt savu 

viedokli. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 2008.gada 

11.februāra noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 

piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu 

ceļu un ielu fondu izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām 

trijiem gadiem, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā 

termiņa programmu 2017.-2019.gadam (pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.), 

2.2. noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam, 

2.3. noteikt, ka Skrundas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanā izmanto 

Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

specifikācijas, 

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.  
 

14. § 

Par zemes gabala XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

nomas līguma Nr. 5-43 2/7 izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.02.2017. pašvaldībā saņemto XXX, juridiskā adrese 

XXX, Kuldīga, Kuldīgas novads, valdes locekļa XXX 10.02.2017. vēstuli Nr.10-2/17 par 

nomas līguma izbeigšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 01.08.2008. tika noslēgts zemes gabala XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas 

līgums Nr.5-43 2/7 starp iznomātāju Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domi un 

nomnieku XXX, 

2.2. līgums noslēgts uz 12 (divpadsmit) gadiem, lai uz tā būvētu tirdzniecības un 

darījuma ēkas, 

2.3. nomniekam XXX līguma 1.1.punktā noteikto būvniecības ieceri nav izdevies 

īstenot, tāpēc nomnieks lūdz izbeigt nomas tiesiskās attiecības uz savstarpējas 

vienošanās pamata ar 2017.gada 1.aprīli. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās 
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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 2008.gada 1.augusta zemes gabala Ventas ielā 2a, Skrundā, Skrundas novada, nomas 

līguma Nr.5-43 2/7, 6.1.punktu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – 

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

3.1. izbeigt 01.08.2008. noslēgto zemes gabala XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

nomas līgumu Nr.5-43 2/7 starp iznomātāju Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domi 

un nomnieku XXX ar 01.04.2017.,  

3.2. noteikt, ka XXX jānomaksā zemes gabala nomas maksa līdz 31.03.2017. un 

nekustamā īpašuma nodoklis par 2017.gada I ceturksni, 

3.3. slēgt vienošanos ar nomnieku par nomas tiesisko attiecību izbeigšanu pēc nomas 

maksas un nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par nekustamā īpašuma – autoceļa XXX,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par autoceļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. pamatojoties  uz Ministru kabineta 2010.gada 27.janvāra rīkojumu Nr. 44, VAS 

„Latvijas Valsts ceļi”  nodeva īpašumā Skrundas novada pašvaldībai daļu no valsts 

reģionālā autoceļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  posmu 0,000 – 0,870 km, 

2.2. ar Skrundas novada domes 30.06.2016. sēdes (prot. Nr.8, 4. §) lēmumu „Par 

Skrundas novada teritoriālā iedalījuma vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta 

robežu grozīšanu” valsts reģionālā autoceļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, posms 

0.000 – 0.870 km tika pārcelts no Skrundas pilsētas uz Skrundas pagasta teritoriju, 

2.3. ar 17.11.2016. 44 VAS „Latvijas Valsts ceļi”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3,  

Rīga, vēstuli Nr.4.8/5734 par pašvaldības autoceļu pārņemšanu, pildot Satiksmes 

ministrijas norādījumus, uzsāka bez atlīdzības autoceļa  XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā,  posma 0.000 – 0.870 km pārņemšanu, 

2.4. pie zemes vienības robežu uzmērīšanas tika konstatēts, ka reģionālā  autoceļa  

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  ceļa 22 m joslā iekļaujas vecā autoceļa 

līkumotie posmi, kas autoceļa iztaisnošanas rezultātā paliek ārpus ceļa joslas. 

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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 
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PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu – autoceļu XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām: 0.96 ha platībā un 0.43 ha platībā 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienību 

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

lauksaimniecība, 

3.2. paliekošai zemes vienībai 2.01 ha platībā atstāt nosaukumu XXX, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā,  kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 

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 zemesgrāmatas apliecību, 

Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. īpašums sastāv no zemes vienības 5.8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.3. uz zemes vienības atrodas attīrīšanas iekārtas un ūdens ņemšanas vieta, kura 

nepieciešama atdalīt no nekustamā īpašuma, lai sniegtu komunālos pakalpojumus 

apkārtējo māju iedzīvotājiem. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 

kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās 

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, 

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma “Rudbāržu sanatorijas internātskola”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par 

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam. 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai un attīrīšanas stacijai nosaukumu „Avotu 

notekūdeņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
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3.7. piešķirt atdalāmai zemes vienībai un sūkņu mājai nosaukumu XXX, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, 

3.8. piešķirt atdalāmai zemes vienībai un katlu mājai ar šķūni nosaukumu un adresi 

XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 

3.9. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.02.2017. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās 

un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 17.pantu, 

kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada pagastus, 

ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu 

reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 

14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. apstiprināt 14.02.2017. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 9.7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības  

lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 20.5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības  

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

lauksaimniecība, 

2.4. atstāt paliekošai zemes vienībai 8.1  ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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18. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.02.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX pieder XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no sešām zemes vienībām. 

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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Skrundas  pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, atdalāmām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 28.65  ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.46  ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 0.77  ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, LV-3326, zemes vienību lietošanas mērķis – 0101 – zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

19. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu  

Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, G. PUTNIŅŠ 
 

Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka “dome 

ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja 

tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta 

pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu”, atklāti balsojot, 

„par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

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

nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3/2017 

“Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” (pielikums Nr. 9 uz 4 lpp.). 
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INFORMĀCIJAI 

XXX sūdzība par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” faktisko rīcību. 

XXX 

 

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

sēdi par slēgtu. Nākamā apvienotā komiteju sēde 2017.gada 23.martā, plkst. 800, kārtējā 

domes sēde 2017.gada 30.martā, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0825 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          27.02.2017. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          27.02.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


