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 25.maijā

Nr. 5

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitora parāda norakstīšanu
4. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu
5. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
apstiprināšanu
6. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II
kārtā ar projektu “Apmeklē Ventas upi”
7. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II
kārtā ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!”
8. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II
kārtā ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus
Latvijā un Lietuvā”
9. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II
kārtā ar projektu “Laimīgi iedzīvotāji”
10. Par Skrundas novada domes 30.03.2017. sēdes (prot. Nr. 3, 3.§) lēmuma “Par nekustamā
īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi” atcelšanu
11. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
un nosaukuma piešķiršanu
12. Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
13. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
15. Par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” izvirzīšanu
reģiona galvenās bibliotēkas statusam
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA
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Piedalās deputāti:

Aldis ZALGAUCKIS
Andris Vilnis SADOVSKIS
Aivars SEBEŽS
Ainārs ZANKOVSKIS
Ivars GRUNDMANIS
Gunta STEPANOVA
Zigurds PURIŅŠ
Aldis BALODIS
Ivo BĀRS
Gunārs ZEME

Sēdē nepiedalās deputāti:
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)
Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)
Rihards VALTENBERGS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)
Klausās:
p/a “Sociālais dienests” direktore
Sabiedrisko attiecību speciālists
Zemes lietu speciālists
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Attīstības nodaļas vadītāja
Finanšu nodaļas vadītāja
Tehniskā sekretāre
Pašvaldības izpilddirektors

Anda VĪTOLA
Didzis STRAZDIŅŠ
Normunds DANENBERGS
Kaspars KUTUĻSKS
Inga FREIMANE
Zane EGLĪTE
Ināra MUCENIECE
Dace BUĶELE
Guntis PUTNIŅŠ

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus
jautājumus:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
3. Par tiltiņu “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
5. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā
6. Par nosaukuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu pašvaldībai
piekrītošai zemes vienībai
7. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
8. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “XXX”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
9. Par pamatizglītības profesionālā virziena programmas 7.-9.klasei “Valsts aizsardzības
programma” Skrundas vidusskolā saskaņošanu
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,
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kas nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā
secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitora parāda norakstīšanu
4. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu
5. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu
krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
apstiprināšanu
6. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II
kārtā ar projektu “Apmeklē Ventas upi”
7. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II
kārtā ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!”
8. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II
kārtā ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus
Latvijā un Lietuvā”
9. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursa II
kārtā ar projektu “Laimīgi iedzīvotāji”
10. Par Skrundas novada domes 30.03.2017. sēdes (prot. Nr. 3, 3.§) lēmuma “Par nekustamā
īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi” atcelšanu
11. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
un nosaukuma piešķiršanu
12. Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
13. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
15. Par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka” izvirzīšanu
reģiona galvenās bibliotēkas statusam
16. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
18. Par tiltiņu “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
20. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā
21. Par nosaukuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu pašvaldībai
piekrītošai zemes vienībai
22. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
23. Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “XXX”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
24. Par pamatizglītības profesionālā virziena programmas 7.-9.klasei “Valsts aizsardzības
programma” Skrundas vidusskolā saskaņošanu
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INFORMĀCIJAI
Par atkārtotu iespēju piedalīties kanalizācijas izbūves projektā (informē SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” valdes loceklis Kaspars KUTUĻSKS)
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkta, kas nosaka, ka
”tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, LR likuma par budžeta un finanšu
vadību 14.panta 3.daļu, kas nosaka, ka „lai informētu sabiedrību par iestādes darbības
mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā
gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta finansētās
institūcijas, budžeta nefinansētās iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam sekojošā gada
1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas publicē tos
savas mājas lapā internetā. Pašvaldība gada publiskos pārskatus iesniedz Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. Pašvaldības gada
publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Ministru
kabinets nosaka gada publiskā pārskata un sagatavošanas kārtību MK Noteikumiem Nr. 413
no 05.05.2010. „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” , atklāti balsojot, „par” – 11
(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu (pielikums
Nr. 1 uz 10 lp.),
2. Uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā pārskata
publicēšanu:
- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrijas
mājas lapā,
- Skrundas novada pašvaldības mājas lāpā internetā.
2. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.1.1/12 no 15.05.2017.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5.
punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. Pantā
noteiktā kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas
mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā
minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)”, atklāti
balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 600.00 EUR (seši simti euro, nulle centi) nekustamo īpašumu
- dzīvokli „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo
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platību 20 m2,
2.2. uzaicināt XXX, adrese „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 1 (viena)
mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - dzīvokļa „XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
3. §
Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitora parāda norakstīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 25.04.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda,
Skrundas novads, iesniegumu par atļauju norakstīt debitora 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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, 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 debitora parādu (izsolē pārdots dzīvoklis
XXX, Skrundā, Skrundas novadā) par kopējo summu 493.11 EUR (četri simti
deviņdesmit trīs euro, vienpadsmit centi) un izslēgt 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.
4. §
Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekļa Kaspara
KUTUĻSKA Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par uzņēmuma pamatkapitāla
palielināšanu sakarā ar dzīvojamo māju Parka ielā 1 un Jubilejas ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, energoefektivitātes uzlabošanas projektu izstrādi.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
62.panta, kas nosaka, ka “pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz
dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi”, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka “sabiedrības pamatkapitālu var
palielināt: dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot
attiecīgu skaitu jaunu daļu; atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. palielināt SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001,
pamatkapitālu par 12 100 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts euro),
2.2. iemaksāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kontā pamatkapitāla
palielināšanai naudas summu 12 100 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts euro)
apmērā līdz 10.06.2017.,
2.3. kapitāldaļu turētāja pārstāvim pieņemt lēmumu par SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu un sagatavot ar to saistītos dokumentus
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atbilstoši šim lēmumam,
2.4. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” veikt izmaiņu reģistrēšanu LR Uzņēmumu
reģistrā trīs nedēļu laikā pēc pamatkapitāla palielināšanas,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Kasparu
KUTUĻSKU.
5. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2017
“Par sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas,
izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi”, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu,
kas nosaka, ka “vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”, atklāti balsojot,
„par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2017 “Par
sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas
kārtību Skrundas novadā” (pielikums Nr. 2 uz 5 lpp.).
6. §
Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020
projektu konkursa II kārtā ar projektu “Apmeklē Ventas upi”
L. ROBEŽNIECE
1. Ņemot vērā to, ka Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdē apstiprinātais projekts
“Apmeklē Ventas upi” netika realizēts, Skrundas novada dome izskata jautājumu par
piedalīšanos Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 ar projektu “Apmeklē
Ventas upi” („VISIT VENTA” (Acronym –“VIVA”)).
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 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav,
„atturas” – 2 (Aldis BALODIS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 II kārtā ar
projektu “Apmeklē Ventas upi” („VISIT VENTA” ( Acronym –“VIVA”)),
2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 6000.00 EUR (seši tūkstoši euro, nulle centi)
apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības kopējām izmaksām projektā
40 000.00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, nulle centi),
2.3. projekta finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu no Valsts kases,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani
EGLĪTI.
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7. §
Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020
projektu konkursa II kārtā ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!”
L. ROBEŽNIECE
1. Ņemot vērā to, ka Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdē apstiprinātais projekts “Dzīve
sakoptā vidē - labākai nākotnei!” netika realizēts, Skrundas novada dome izskata jautājumu
par piedalīšanos Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 II kārtā ar projektu
“Dzīve sakoptā vidē - labākai nākotnei!” (,,Life in clean environment - a better future!”
(Acronym –“Clean brownfields”)).
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 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE) „pret” – nav,
„atturas” – 2 (Aldis BALODIS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 II kārtā ar
projektu “Dzīve sakoptā vidē - labākai nākotnei!” (,,Life in clean environmen - a
better future!’’ ( Acronym –“Clean brownfields”)),
2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 6075.00 EUR (seši tūkstoši septiņdesmit
pieci euro, nulle centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības kopējām
projekta izmaksām 40 500.00 EUR (četrdesmit tūkstoši pieci simti euro, nulle centi),
2.3. projekta finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu no Valsts kases,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani
EGLĪTI
8. §
Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020
projektu konkursa II kārtā ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana,
veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”
L. ROBEŽNIECE
1. Ņemot vērā to, ka Skrundas novada domes 28.07.2016. sēdē apstiprinātais projekts ,,Video
novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ netika
realizēts, Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Interreg V-A Latvia–
Lithuania Programme 2014–2020 II kārtā ar projektu “Video novērošanas kameru
uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (Installation of video security
surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania. Acronym –
“VideoGuard”).
2. Pamatojoties uz LR 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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 ar projektu
,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un

7

Lietuvā” (Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in
towns of Latvia and Lithuania. Acronym –“VideoGuard”),
2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 3718.50 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
astoņpadsmit euro, piecdesmit centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada
pašvaldības kopējām izmaksām projektā 24790.00 EUR (divdesmit četri tūkstoši
septiņi simti deviņdesmit euro, nulle centi),
2.3. projekta finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu no Valsts kases,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani
EGLĪTI.
9. §
Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020
projektu konkursa II kārtā ar projektu “Laimīgi iedzīvotāji”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Interreg V-A Latvia–Lithuania
Programme 2014–2020 II kārtā ar projektu ,,Laimīgi iedzīvotāji” (Happy communities.
Acronym –“Happymunity”).
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” – 8 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Gunta STEPANOVA, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Zigurds PURIŅŠ),
„atturas” – 2 (Aldis BALODIS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 ar projektu
,,Laimīgi iedzīvotāji” (Happy communities. Acronym –“Happymunity”),
2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 17 250 EUR (septiņpadsmit tūkstoši divi
simti piecdesmit euro, nulle centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada
pašvaldības kopējām izmaksām projektā 115 000 EUR (viens simts piecpadsmit
tūkstoši euro, nulle centi),
2.3. projekta finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu no Valsts kases.
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani
EGLĪTI.
10. §
Par Skrundas novada domes 30.03.2017. sēdes (prot. Nr. 3, 3.§) lēmuma
“Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi” atcelšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par Skrundas novada domes 30.03.2017. sēdes (prot. Nr. 3, 3.§) lēmuma “Par
nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi” atcelšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka 08.05.2017. pašvaldībā saņemts
Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres XXX iesniegums Nr.1-4/129 par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novada, kadastra Nr.
XXX. Iesniegumam pievienots XXX notariālais akts (Pirkuma līgums) iereģistrēts aktu un
apliecinājuma reģistrā Nr.XXX.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto 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 paredzētos
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gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS,
Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA,
Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE),
“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atcelt Skrundas novada domes 30.03.2017. sēdes (prot. Nr.3, 3.§) lēmumu “Par
nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi”,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
11. §
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX Skrundā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālists Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība XXX, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 832 m2 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”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 20006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra apzīmējums XXX:
3.1.1. atdalāmai zemes vienībai 532 m2 platībā piešķirt nosaukumu XXX,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0908
– neapgūta sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme,
3.1.2. paliekošai zemes vienībai 300 m2 platībā atstāt nosaukumu XXX,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūve,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
12. §
Par adreses “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.05.2017. pašvaldībā saņemto Valsts zemes dienesta
Adrešu reģistra daļas, juridiskā adrese 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-10-50, vēstuli par
informācijas precizēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:
2.1. Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būve –
inženierbūve „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, LV-3323, kadastra
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apzīmējums XXX,
2.2. inženierbūve neatbilsts Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
„Adresācijas noteikumi” 2.8.apakšpunkta prasībām un nav uzskatāma par adresācijas
objektu,
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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 08.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi”, 2.8. apakšpunktu un 9.punktu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. anulēt adresi „XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323 (adreses
klasifikatora kods 106427967),
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
13. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 16.05.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Skrunda, 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 nodalījuma Nr. XXX,
2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 1.7 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, un 29.7 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 08.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un
Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 29.7 ha platībā, kadastra apzīmējums
XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
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14. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.05.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Baldone, Baldones novads un XXX, dzīvesvieta „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 17.56 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX, uz kura atrodas mājīpašums.
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 īpašnieku zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums
nekustamā īpašuma “Kalna Kušaiņi”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXX sadalīšanu,
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā
materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. noteikt, ka 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. piešķirams atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
15. §
Par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas Galvenā bibliotēka”
izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata Latvijas Bibliotēku padomes, adrese K. Valdemāra iela 11A,
Rīga, LV – 1364, 19.04.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par reģiona
galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju.
2. Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12. panta otro daļu, kas nosaka, ka “novadu domes un
republikas pilsētas dome, savstarpēji vienojoties un ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes
ieteikumus, izvirza vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām bibliotēkām reģiona galvenās
bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos
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finanšu līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Izvirzīt reģiona galvenās bibliotēkas statusam Kuldīgas pašvaldības aģentūru
“Kuldīgas Galvenā bibliotēka”.
16. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2017 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 “Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE, I. MUCENIECE
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldību budžetiem” un 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.pantu, 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. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta
apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai
elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai”,
atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars
SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds
PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
- apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5/2017
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2017 „Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada budžets””
(pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.).
17. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/13 no 22.05.2017.
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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 700.00 EUR (septiņi simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu - zemi XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
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XXX, ar kopējo platību 0.1066 ha,
2.2. uzaicināt XXX, dzīvo XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, 1 (viena) mēneša laikā
noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - zemes XXX, Ciecerē, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iegādi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
18. §
Par tiltiņu “Pār Cieceres upi”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par tiltiņu „Pār Cieceres upi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu
pašvaldības bilancē.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka pār Cieceres upi, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, ved divi tiltiņi, ko vietējie Skrundas iedzīvotāji izmanto, lai šķērsotu
Cieceres upi. Tiltiņi būvēti no metāla karkasa ar koka klājumu pagājušā gadsimta piecdesmito
gadu beigās. Tiltiņiem ir nepieciešami ikgadējie uzturēšanas remontu darbi – jāmaina
nokalpojušie klājuma dēļi.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības zemes lietu speciālistam
Normundam DANENBERGAM, kurš paskaidro, ka, lai pašvaldība varētu ieguldīt savus
līdzekļus tiltiņu uzturēšanā, nepieciešams tos uzņemt pašvaldības bilancē.
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. uzņemt pašvaldības bilancē bez vērtības:
3.1.1. tiltiņu Nr. 1 „Pār Cieceres upi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, no
nekustamā īpašuma Cieceres iela 2A (kadastra apzīmējums 6229 012 0054) uz
nekustamo īpašumu „Vecciecere” (kadastra apzīmējums 6229 008 0003),
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
3.1.2. tiltiņu Nr. 2 „Pār Cieceres upi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, no
nekustamā īpašuma „Valdeķi” (kadastra apzīmējums 6229 012 0006) uz
nekustamo īpašumu „Klāviņas” (kadastra apzīmējums 6229 008 0156),
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības grāmatvedi kasieri Ingu
FLUGRĀTI.
19. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata 24.05.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,
Skrunda, Skrundas novads, pilnvarotās personas XXX, dzīvesvieta XXX, Sātiņi, Novadnieku
pagasts, Saldus novads (Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres XXX 17.05.2017. izdota
Pilnvara, iereģistrēta aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr. XXX), iesniegumu par nekustamā
īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 9.09 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, zemes īpašnieces zemes ierīcības projekta izstrādes
ierosinājums nekustamā īpašuma “Vecmūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta
STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības, kadastra
apzīmējums XXX, sadalīšanu,
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā
materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas
plānojumam,
3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
20. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam
īpašumam “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata SIA „TOPO Libau” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas 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”, 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” –
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11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis
BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA „TOPO Libau” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6.2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.4. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6.0 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.5. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6.0 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 2.7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0303 – dīķsaimniecība,
2.7. atstāt paliekošai zemes vienībai 7.5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
21. §
Par nosaukuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, piešķiršanu pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par nosaukuma „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu
pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība 1.5 ha platībā,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX (kadastra apzīmējums 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”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” ”, Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 20006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. piešķirt pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai 1.5 ha platībā Rudbāržu pagastā,
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Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX(kadastra apzīmējums XXX), nosaukumu „XXX”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis –
0101 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
22. §
Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 3.8 ha platībā 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”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” ”, Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, kadastra apzīmējumu XXX,
3.2. atdalāmai zemes vienībai 1.8 ha platībā piešķirt nosaukumu „XXX”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0303 – dīķsaimniecība,
3.3. paliekošai zemes vienībai 2.0 platībā atstāt nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
23. §
Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “XXX”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālists Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „XXX”, Jaunmuižā, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0.1779 ha platībā 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”.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
„pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
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kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” ”, Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra
noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis
ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „XXX”, Jaunmuižā, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX (zemes vienības kadastra
apzīmējums XXX),
3.2. atdalāmai zemes vienībai 0.11 ha platībā piešķirt nosaukumu XXX, Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 1105 –
atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas,
3.3. paliekošai zemes vienībai 0.0679 platībā atstāt nosaukumu „XXX”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
24. §
Par pamatizglītības profesionālā virziena programmas 7.-9.klasei
“Valsts aizsardzības programma” Skrundas vidusskolā saskaņošanu
L. ROBEŽNIECE, A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA
23.05.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemtu iesniegumu par pamatizglītības
profesionālā virziena programmas 7.-9.klasei “Valsts aizsardzības programma” (IP kods
21014111) saskaņošanu.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Skrundas vidusskolas direktoram Aināram
ZANKOVSKIM, kurš informē par iepriekš minēto profesionālā virziena programmu 7.-9.
klasei.
2. Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešo daļu, 28.pantu, atklāti balsojot, “par” – 11
(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS,
Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
- Saskaņot Skrundas vidusskolas pamatizglītības profesionālā virziena programmu 7.9.klasei “Valsts aizsardzības mācība” (IP kods 21014111) (programma – pielikums Nr.
4 uz 15 lpp.).
INFORMĀCIJAI
Par atkārtotu iespēju piedalīties kanalizācijas izbūves projektā.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklim Kasparam KUTUĻSKAM, kurš informē par iespēju atkārtoti piedalīties
projektu “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un
nodrošināt pieslēgšanās iespējas” otrajā atlases kārtā, kas atvērta līdz 04.08.2017. Iepriekš šis
projekts neguva deputātu atbalstu, jo kanalizācijas tīklam pieslēgties gribētāju skaits bija ļoti
mazs. Šobrīd pieslēgumu vietas ir pārvērtētas, mainīta pieslēgumu trase, ņemto vērā lielāku
iedzīvotāju blīvumu. Šobrīd iespēja pieslēgties būtu 184 dzīvojamām mājām (tiktu izbūvēti
184 atzari). Kopējais trases garums kanalizācijas tīkliem ir nepilni 7 kilometri. Projekta
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ietvaros ir plānots sakārtot esošās trases Parka ielā 200 metru garumā, tiktu izbūvētas 4
pārsūknētavas. Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 60% apmērā (589 466 EUR) no projekta
kopējām izmaksām. Pašvaldībai galvojot būtu jāņem kredīts nepilni 400 000 EUR. Tas būtu
tikai kanalizācijas izbūvei. Segumu plānots projekta ietvaros sakārtot tik daudz, cik tiek
izrakts.
Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ ierosina par projektā iekļauto grantēto ielu
noasfaltēšanu un paredzēt projektā ūdensvada ierīkošanu.
Kaspars KUTUĻSKS informē, ka tiek plānota arī iedzīvotāju aptauja pirms projekta
iesniegšanas.
Guntis PUTNIŅŠ uzsver, ka projekta realizācija atstās ietekmi uz tarifiem.
Deputāts Ivars GRUNDMANIS uzskata, ka ielu noasfaltēšanu nevar saistīt kopā ar konkrēto
projektu. Ielas ir jānoasfaltē, bet ne tūlīt pēc ielu uzrakšanas. Zemei jāļauj “nosēsties”.
Guntis PUTNIŅŠ uzskata, ka šobrīd ir jāizvērtē ieguvumi no piedalīšanās konkrētā projektā.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina SIA “Skrundas komunālā saimniecība” turpināt iesākto darbu,
deputātiem konkrētu lēmumu pieņemt, kad būs zināmi skaitļi.
Deputāti vienbalsīgi nolemj pieņemt zināšanā iepriekš izklāstīto informāciju.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 0825
Sēdi vadīja

L. Robežniece
26.05.2017.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
26.05.2017.
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