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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 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

(tiešsaistē) 

2021. gada 22. aprīlī                                                         Nr. 9 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0830 

Sēdi atklāj plkst. 0830 

 

Darba kārtība: 

1. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, 

Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai  

2. Par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajā īpašumā Vakara ielā 4, Skrundā, Skrundas 

novadā 

3. Par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajā īpašumā Vakara ielā 2, Skrundā, Skrundas 

novadā   

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Aivars RUDZROGA  

Valters FARNASTS  

Valdis PAKULIS 

Aivars SEBEŽS  

Dzintars ANKEVICS  

Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Andrejs SALMINS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis) 

Ainārs ZANKOVSKIS (slims)  

Jānis BRŪVERIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  
 

Klausās:  

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Galvenā grāmatvede    Gunta SVARA 

Izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

Projektu koordinatore    Viktorija REINE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 
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Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 

KAC speciāliste     Rudīte KRONLAKA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Nekustamo īpašumu speciālists   Normunds DANENBERGS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 
 

1. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu  

nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6209 002 0289, sadalīšanu 

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 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un 

ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un 

ēkām, kā arī numurus telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par 

to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei 

paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs 

pašvaldības institūcijām”, ceturto daļu, kas nosaka, ka “lēmumu par nosaukuma vai numura 

piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā 

parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam”, 13. panta otro daļu, kas nosaka, ka “ielas, 

laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā 

reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto 

informāciju”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis 

PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

par nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6209 002 0289, zemes vienību sadalīšanai, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 4,1300 ha platībā, kadastra apzīmējums 6209 

002 0325, adresi Vakara iela 2, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas 

mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 5,8800 ha platībā, kadastra apzīmējums 6209 

002 0324, adresi Vakara iela 4, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas 

mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

2.4. atstāt paliekošai zemes vienībai 1,3309 ha platībā, kadastra apzīmējums 6209 

002 0326, adresi Kalna iela 17, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas 
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mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

2. § 

Par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajā  

īpašumā Vakara ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES 

ierosinājumu par apbūves tiesību piešķiršanu pašvaldībai piederošā zemes vienībā Vakara 

ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 002 0324.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 

002 0289, īpašuma tiesības Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Skrundas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000193237 nostiprinātas Skrundas pilsētas 

ar lauku teritoriju pašvaldībai, reģ. Nr.90000015912. Nekustamais īpašums sastāv no 

vienas zemes vienības 11,3409 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6209 002 0289, 

2.2. saskaņā ar Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam zemes 

vienības atrodas rūpniecības apbūves teritorijā,  

2.3. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Kalna 

ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

rūpnieciskā apbūves teritorija, 11,3409 ha platībā, 

2.4. Skrundas novada Dome 25.03.2021. pieņēma lēmumu “Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, zemes 

vienības sadalīšanai”  (prot. Nr. 6, 19.§), piešķirot jaunizveidotajiem zemes gabaliem 

adreses: 

2.4.1. Vakara iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 4,13 ha platībā, 

2.4.2. Vakara iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 5,88 ha platībā, 

2.5. saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” vērtējumu, nosacītā nomas maksa 

gadā zemes gabalam Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

6209 002 0289, 11,3409 ha platībā ar apbūves tiesībām ražošanas būvju būvniecībai 

noteikta 7200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro, nulle centi) gadā, bez PVN 

21% apmērā, 

2.6. saskaņā ar SIA “Vindeks” vērtējumu, zemesgabala Kalna ielā 17, Skrundā, 

Skrundas novadā, 1 ha maksa ir 634,87 EUR (seši simti trīsdesmit četri euro, 

astoņdesmit septiņi centi) gadā, bez PVN. Attiecīgi zemesgabala Vakara ielā 4, 

Skrundā, Skrundas novadā, par 5,88 ha nomas maksa ir 3733,04 EUR (trīs tūkstoši 

septiņi simti trīsdesmit trīs euro, četri centi) gadā bez PVN, 

2.7. Civillikuma trešās daļas, trešā A nodaļa „Apbūves tiesība” nosaka, ka, lai uzceltu 

nedzīvojamās ēkas (būves) uz svešas zemes, ar zemes īpašnieku jāslēdz līgums par 

apbūves tiesības piešķiršanu. Civillikuma 1129.1pants: apbūves tiesība ir ar līgumu 

piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala 

nedzīvojamu ēku vai būvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. 

2.8. Civillikuma 1129.2 pants nosaka, ka, piešķirot apbūves tiesību, jānosaka: 

a. zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, 

b. noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, 

c. maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība 

piešķirta par atlīdzību. Ja nav norunāts citādi, tad maksai par apbūves tiesību 

piemērojami noteikumi par nomas līgumu, 

2.9. atbilstoši Civillikuma 1129.3pantam, no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir 

nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, 

2.10. Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 76. punkts 
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nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem 

publiskas personas institūcija, kuras valdījumā ir attiecīgais neapbūvētais 

zemesgabals, savukārt Noteikumu 77. punktā ir noteikts, ka neapbūvēta zemesgabala 

apbūves tiesīgo noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, 

2.11. Noteikumu 78. punkts paredz, ka neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības 

piešķiršanai, apbūves tiesības maksas noteikšanai un apbūves tiesības līguma slēgšanai 

piemēro šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšnodaļas nosacījumus (izņemot šo 

noteikumu 28., 29., 30. un 31.punktu), ja šajā nodaļā nav noteikts citādi. Noteikumu 

40. punktā ir noteikts, ka izsoles sākuma nomas maksas noteikšanai iznomātājs var 

pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu 

vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 

summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma trešās daļas, trešo A nodaļu „Apbūves tiesība”, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta 2. punktu, kas 

nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40., 76. 77. un 

78. punktu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

ANKEVICS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Loreta 

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

3.1. piešķirt neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums 6209 002 0324, 5,88 ha platībā apbūves tiesības ražošanas būvju 

būvniecībai, 

3.2. noteikt apbūves tiesības termiņu uz 30 gadiem no līguma parakstīšanas brīža, 

3.3. apstiprināt apbūves tiesības nosacīto (izsoles sākuma) maksu 3733,04 EUR (trīs 

tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro, četri centi) gadā bez PVN 21% apmērā 

neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums 6209 002 0324, 

3.4. noteikt, ka neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 4, Skrundā, Skrundas 

novadā, apbūves tiesību izsole notiek mutiskā izsolē, 

3.5. apstiprināt apbūves tiesības izsoles noteikumus Skrundas novada pašvaldībai 

piederošajam neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums 6209 002 0324, 5,88 ha platībā (pielikums Nr. 1 uz 4 lpp.), 

3.6. uzdot pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai organizēt 

lēmuma 3.1. punktā norādītajam neapbūvētam zemesgabalam apbūves tiesību izsoli, 

3.7. apstiprināt publicējamo informāciju par Izsoles objektu (informācijas lapa 

pielikums 2 uz 1 lpp.), 

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

3. § 

Par apbūves tiesību piešķiršanu nekustamajā  

īpašumā Vakara ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES 

ierosinājumu par pašvaldībai piederošas zemes vienības Vakara ielā 2, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējumu 6209 002 0325, apbūves tiesību piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 

002 0289, īpašuma tiesības Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Skrundas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000193237 nostiprinātas Skrundas 

pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldībai, reģ. Nr.90000015912. Nekustamais īpašums 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3.1
https://likumi.lv/ta/id/299999#n3.2
https://likumi.lv/ta/id/299999#p28
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p30
https://likumi.lv/ta/id/299999#p31
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sastāv no vienas zemes vienības 11,3409 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6209 002 

0289, 

2.2. saskaņā ar Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam zemes 

vienības atrodas rūpniecības apbūves teritorijā, 

2.3. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Kalna 

ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

– rūpnieciskā apbūves teritorija, 11,3409 ha platībā, 

2.4. Skrundas novada Dome 25.03.2021. pieņēma lēmumu “Par zemes ierīcības 

projekta izstrādi nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, zemes 

vienības sadalīšanai” (prot. Nr. 6, 19.§), piešķirot jaunizveidotajiem zemes gabaliem 

adreses: 

2.4.1. Vakara iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 4,13 ha platībā, 

2.4.2. Vakara iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 5,88 ha platībā, 

2.5. saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” vērtējumu, nosacītā nomas maksa 

gadā zemes gabalam Kalna iela 17, Skrunda, Skrundas novads, kadastra apzīmējums 

6209 002 0289, 11,3409 ha platībā ar apbūves tiesībām ražošanas būvju būvniecībai, 

noteikta 7200,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti euro, nulle centi) gadā, bez PVN 

21% apmērā, 

2.6. saskaņā ar SIA “Vindeks” vērtējumu, zemesgabala Kalna ielā 17, Skrundā, 

Skrundas novadā, 1 ha maksa ir 634,87 EUR (seši simti trīsdesmit četri euro, 

astoņdesmit septiņi centi) gadā, bez PVN. Attiecīgi zemesgabala Vakara ielā 2, 

Skrundā, Skrundas novadā, par 4,13 ha nomas maksa ir 2622,01 EUR (divi tūkstoši 

seši simti divdesmit divi euro, viens cents) gadā bez PVN, 

2.7. Civillikuma trešās daļas, trešā A nodaļa „Apbūves tiesība” nosaka, ka, lai 

uzceltu nedzīvojamās ēkas (būves) uz svešas zemes, ar zemes īpašnieku jāslēdz 

līgums par apbūves tiesības piešķiršanu. Civillikuma 1129.1 pants: apbūves tiesība ir 

ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša 

zemes gabala nedzīvojamu ēku vai būvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības 

laikā, 

2.8. Civillikuma 1129.2 pants nosaka, ka, piešķirot apbūves tiesību, jānosaka: 

  a. zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, 

 b. noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit 

gadiem, 

 c. maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība 

piešķirta par atlīdzību. Ja nav norunāts citādi, tad maksai par apbūves tiesību 

piemērojami noteikumi par nomas līgumu, 

2.9. atbilstoši Civillikuma 1129.3pantam, no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir 

nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā, 

2.10. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 76. punkts 

nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu 

pieņem publiskas personas institūcija, kuras valdījumā ir attiecīgais neapbūvētais 

zemesgabals, savukārt Noteikumu 77. punktā ir noteikts, ka neapbūvēta 

zemesgabala apbūves tiesīgo noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē, 

2.11. Noteikumu 78. punkts paredz, ka neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības 

piešķiršanai, apbūves tiesības maksas noteikšanai un apbūves tiesības līguma 

slēgšanai piemēro šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšnodaļas nosacījumus (izņemot šo 

noteikumu 28., 29., 30. un 31. punktu), ja šajā nodaļā nav noteikts citādi. Noteikumu 

40. punktā ir noteikts, ka izsoles sākuma nomas maksas noteikšanai iznomātājs var 

pieaicināt neatkarīgu vērtētāju. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina neatkarīgu 

vērtētāju, nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības 

summu, ja to ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku. 

https://likumi.lv/ta/id/299999#n3.1
https://likumi.lv/ta/id/299999#n3.2
https://likumi.lv/ta/id/299999#p28
https://likumi.lv/ta/id/299999#p29
https://likumi.lv/ta/id/299999#p30
https://likumi.lv/ta/id/299999#p31
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3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma trešās daļas, trešo A nodaļu „Apbūves tiesība”, 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta 2. punktam, 

kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 

iespējami augstāku cenu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40., 76. 77. un 

78. punktu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

ANKEVICS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Loreta 

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

3.1. piešķirt neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums 6209 002 0325, 4.13 ha platībā apbūves tiesības  ražošanas 

būvju būvniecībai, 

3.2. noteikt apbūves tiesības termiņu uz 30 gadiem no līguma parakstīšanas brīža, 

3.3. apstiprināt apbūves tiesības nosacīto (izsoles sākuma) maksu 2622,01 EUR 

(divi tūkstoši seši simti divdesmit divi euro, viens cents) gadā, bez PVN 21% 

apmērā neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, 4,13 

ha platībā, kadastra apzīmējums 6209 002 0325, 

3.4. noteikt, ka neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 2, Skrundā, Skrundas 

novadā, apbūves tiesību izsole notiek mutiskā izsolē, 

3.5. apstiprināt apbūves tiesības izsoles noteikumus Skrundas novada pašvaldībai 

piederošajam neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 2, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums 6209 002 0325, 4,13 ha platībā (pielikums Nr. 3 uz 4 

lpp.) 

3.6. uzdot pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai organizēt 

lēmuma 3.1. punktā norādītajam neapbūvētam zemesgabalam apbūves tiesību izsoli, 

3.7. apstiprināt publicējamo informāciju par Izsoles objektiem (informācijas lapa – 

pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.), 

3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma pašvaldības izpildi izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

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

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0835 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          22.04.2021. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          22.04.2021.      


