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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 

2018. gada 13. decembrī                                                 Nr. 15 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas tirgus kompleksa, Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu 

pārvaldīšanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS  

     Ainārs ZANKOVSKIS  

     Ivars GRUNDMANIS  
Jānis BRŪVERIS  

Andrejs SALMINS  

Gunta STEPANOVA 

Aldis ZALGAUCKIS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Valdis PAKULIS (komandējumā) 

Dzintars ANKEVICS (aizņemts pamatdarbā) 

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā) 

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

Valters FARNASTS (aizņemts pamatdarbā) 

 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists  Normunds DANENBERGS  

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 
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1. § 

Par Skrundas tirgus kompleksa, Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā,  

nodošanu pārvaldīšanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE, K. KUTUĻSKS 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē, ka jautājums par Skrundas tirgus 

kompleksa nodošanu pārvaldīšanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” tika skatīts 

Skrundas novada domes attīstības komitejas sēdē 2018. gada 6. decembrī. Izteiktie 

ierosinājumi par tirgus pilnvarojuma līguma projektu un iekšējās kārtības noteikumu projektu 

ir ņemti vērā. Loreta ROBEŽNIECE ierosina precizēt pilnvarojuma līguma otrā pielikuma 

nosaukumu, izsakot to šādā tekstā: darba uzdevums (provizoriskā tāme) Skrundas tirgus 

ikdienas uzturēšanas un administrēšanas darbiem.  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Kaspars KUTUĻSKS izsakās, ka 

komunālo saimniecību apmierina pilnvarojuma līguma nosacījumi un izstrādātie tirgus 

iekšējās kārtības noteikumi.  

2. Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka 

“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli 

un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010. gada 12. maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 

kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot, 

„par” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Jānis BRŪVERIS, Andrejs SALMINS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

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

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

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, pārvaldīšanā (ar tiesībām tirdzniecības vietas 

nodot tirdzniecības dalībniekiem nomā) Skrundas tirgu, Ventas ielā 14, Skrundā, 

Skrundas novadā, kas sastāv no zemes gabala Ventas ielā 14, Skrundā, kadastra Nr. 

6209 002 0051, 2491 m2 platībā, tirgus paviljoniem (42,2 m2 platībā), tirgus 

nojumēm (10 gab.) un tirgus kustamās mantas (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.),  

2.2. slēgt pilnvarojuma līgumu (pielikums Nr. 2 uz 9 lpp.) ar SIA „Skrundas 

komunālā saimniecība” kā tirgus pārvaldītāju par Skrundas tirgus kompleksa 

pārvaldīšanu, 

2.3. pilnvarot kapitāldaļu turētāja pārstāvi - pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU parakstīt pilnvarojuma līgumu un Skrundas tirgus pieņemšanas – 

nodošanas aktu, 

2.4. saskaņot Skrundas tirgus, Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, iekšējās 

kārtības noteikumus (pielikums Nr. 3 uz 7 lpp.). 
 

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0805 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          13.12.2018. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          13.12.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


