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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 

2020.gada 25. jūnijā                                                             Nr. 10 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem. 

2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2020 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu. 

3. Par Skrundas novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

4. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu. 

5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. 

7. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

8. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

9. Par Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdes (prot. Nr. 15, 12.§) lēmuma “Par Skrundas 

novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 12, 13.§) lēmuma “Par Skrundas novada 

pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” grozīšanu” 

precizēšanu. 

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai. 

11. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā. 

12. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Skrundas pilsētā. 

13. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu. 

14. Par zemes vienības nosaukuma maiņu. 

15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai. 

16. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020. gadam. 

17. Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā. 

18. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu. 

19. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” Nolikumā. 
 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS  

 

Sēdi protokolē – administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE 
 

mailto:dome@skrunda.lv
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Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

      Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Valters FARNASTS  

Jānis BRŪVERIS 

Aivars SEBEŽS  

Aivars RUDZROGA  

Valdis PAKULIS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Loreta ROBEŽNIECE (atvaļinājumā) 

Ivo BĀRS (aizņemts pamatdarbā) 

Dzintars ANKEVICS (slimības lapa) 

Ainārs ZANKOVSKIS (aizņemts pamatdarbā) 

Ivars GRUNDMANIS  (aizņemts pamatdarbā) 

Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors        Guntis PUTNIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciāliste       Iveta ROZENFELDE 

Nekustamo īpašumu speciālists     Normunds DANENBERGS 

Izglītības nodaļas vadītāja      Inga FLUGRĀTE 

Finanšu nodaļas vadītāja      Ināra MUCENIECE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja     Ilona RĪTIŅA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja   Inese IVĀNE 

p/a “Sociālais dienests” direktore       Anda VĪTOLA 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Sandis JAPĒŅINS 
 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina balsot par komiteju apvienotajā sēdē 

izskatītajiem jautājumiem, par kuriem lēmums jāpieņem šodienas domes sēdē.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31. pantu, kas nosaka, ka Dome var apspriest 

tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami 

vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem, 

atklāti balsojot, “par” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, 

Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt domes 25.06.2020. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumiem. 

2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2020 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu. 

3. Par Skrundas novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

4. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu. 

5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. 

7. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

8. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

9. Par Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdes (prot. Nr. 15, 12.§) lēmuma “Par Skrundas 

novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 12, 13.§) lēmuma “Par Skrundas novada 

pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” grozīšanu” 

precizēšanu. 

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai. 

11. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai “XXX”, Rudbāržu pagastā, 
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Skrundas novadā. 

12. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Skrundas pilsētā. 

13. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu. 

14. Par zemes vienības nosaukuma maiņu. 

15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai. 

16. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020. gadam. 

17. Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā. 

18. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu. 

19. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” nolikumā. 

 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2020 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas 

novada pašvaldības 2020. gada budžets”” apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

Saskaņā ar 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. panta pirmo daļu, 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”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Aivars RUDZROGA, 

Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Valters FARNASTS), 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2020 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020. gada budžets”” 

(pielikums Nr. 1 uz 12. lp.). 
 

2. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2020 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.  8/2018 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 27.04.2020. pašvaldībā saņemto Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli par administratīvajiem 

pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu 

procesā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas saistošajos noteikumos. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi 

Nr. 16/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Skrundas novadā””, par kuriem atzinums no VARAM nav saņemts līdz šim brīdim, 

2.2. pašvaldībā 27.04.2020. saņemta VARAM vēstule par administratīvajiem 

pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā un kompetenci administratīvo 

pārkāpumu procesā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas saistošajos noteikumos. 

Ministrija aicina pašvaldības iepazīties ar grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā un piemērot tajos noteiktās normas pašvaldības saistošajos noteikumos.  

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka, 

ka “Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 
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pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par citiem likumos un Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem” un trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var 

pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 

3. punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldība: izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves 

atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, 

kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka 

pašvaldības pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu 

ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu”, atklāti balsojot, „par” 

– 9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars 

SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. atcelt Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdes (prot. Nr. 15, 20.§) lēmumu 

“Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16/2019 “Grozījumi 

Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” 

apstiprināšanu”, 

3.2. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3/2020 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” 

(pielikums Nr. 2 uz 2. lpp.), 

3.3. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, 

3.4. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv. 

 

3. § 

Par Skrundas novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

Pamatojoties uz 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”, 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 publisko pārskatu un mēneša laikā pēc 

sagatavošanas publicē to savā mājas lapā internetā. Pašvaldība gada publisko pārskatu 

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 sagatavošanas 

kārtību ar Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters 

FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu (pielikums 

Nr. 3, uz 10 lp.), 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā 

pārskata publicēšanu: 

- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas 

lapā, 

http://www.skrunda.lv/
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- Skrundas novada pašvaldības mājas lapā internetā. 

4. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu  

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.06.2020. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes 

locekļa Sanda JAPĒŅINA iesniegumu par ieguldījumu pamatkapitālā sakarā ar Skrundas 

autoostas ēkas fasādes un iekštelpu projektēšanu.  

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

62. pantu, 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” – 8 (Andrejs SALMINS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, 

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

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

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

pamatkapitālu par 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro), pretī saņemot 12 000 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kapitāla daļu; 

2.2. iemaksāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kontā pamatkapitāla palielināšanai 

naudas summu 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro) apmērā, ne vēlāk kā 3 mēnešu 

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, 

2.3. kapitāla daļu turētāja pārstāvim – Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoram 

Guntim PUTNIŅAM pieņemt lēmumu par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

pamatkapitāla palielināšanu un sagatavot ar to saistītos dokumentus izmaiņu reģistrēšanai 

Komercreģistrā atbilstoši šim lēmumam, 

2.4. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” veikt izmaiņu reģistrēšanu LR Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā, 

2.5. noteikt, ka pamatkapitāla palielināšanas rezultātā ieguldītie naudas līdzekļi 

izmantojami atbilstoši Skrundas autoostas ēkas fasādes un iekštelpu projektēšanas 

izdevumu segšanai, 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI, izpilddirektoru Gunti Putniņu un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Sandi JAPĒŅINU. 

 

5. § 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.05.2020. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes 

locekļa Sanda JAPĒŅINA iesniegumu par nekustamā īpašuma Lielā ielā 1A, Skrundā, 

Skrundas novadā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

2.1. 01.04.2011. (Skrundas novada domes lēmums no 24.03.2011., prot. Nr. 4, 9.§) ar 

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

Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, 

nomas līgums uz vienu gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 0,20/m2 (0,28 EUR) 

mēnesī plus PVN, 

2.2. 26.04.2012. (Skrundas novada domes lēmums no 26.04.2012., prot. Nr. 7, 4.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” noslēgta vienošanās par līguma termiņa 

pagarināšanu līdz 01.04.2013., 

2.3. 01.08.2013. (Skrundas novada domes lēmums no 25.07.2013., prot. Nr. 4, 8.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” noslēgta vienošanās par līguma termiņa 
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pagarināšanu līdz 31.07.2014., 

2.4. 02.02.2015. (Skrundas novada domes lēmums no 29.01.2015., prot. Nr. 2, 5.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” noslēgta vienošanās par līguma termiņa 

pagarināšanu līdz 31.01.2016., 

2.5. 01.02.2016. (Skrundas novada domes lēmums no 28.01.2016., prot. Nr. 1, 14.§) 

ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” noslēgta vienošanās par līguma termiņa 

pagarināšanu līdz 31.01.2017., 

2.6. 03.04.2018. (Skrundas novada domes lēmums no 29.03.2018., prot. Nr. 4, 12.§) 

ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” noslēgta vienošanās par līguma termiņa 

pagarināšanu līdz 31.01.2019. 

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”, 21. panta pirmās daļas 

14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai 

noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā 

un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” - 9 (Andrejs SALMINS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters 

FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. pagarināt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese 

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu (kopējā platība 53,8 m2) Lielā ielā 1A, 

Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā telpu 

nomas līguma nosacījumus, 

3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa pagarināšanu, 

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

 

6. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu  

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1./5 no 05.06.2020. 

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

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

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas 

nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes 

starpgabalu, kas pieguļ viņu 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)”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, 

Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. pārdot par brīvu cenu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - ēku “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar 

dzīvojamās mājas kopējo platību 64,1 m2, 

 2.2. uzaicināt XXXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, viena 

mēneša laikā pēc Domes lēmuma noslēgt pirkuma līgumu, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
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7. § 

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.10.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

iegādi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka ”dome var 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 9 (Andrejs 

SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis 

BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), 

„pret” – nav, „atturas” – nav,, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 

 

8. § 

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.03.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, iegādi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka ”dome var 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” - 9 (Andrejs 

SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis 

BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), 

„pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 

 

9. § 

Par Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdes (prot. Nr. 15, 12.§) lēmuma “Par 

Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 12, 13.§) lēmuma “Par 

Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības 

ministrijas valdījumā” grozīšanu” precizēšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.06.2020. pašvaldībā saņemto LR Aizsardzības 

ministrijas vēstuli Nr. MV-N/1278 Par nekustamo īpašumu “Oskara Kalpaka Rudbāržu 

pamatskola” Liepu ielā 7, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.  

2. 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”, 21. panta pirmās daļas 

17. punktu, kas nosaka, ka “dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, 

ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, kas nosaka, 

ka “atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas 
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atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu 

bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas 

funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. 

Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā 

noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek 

izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, 

atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts 

vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai 

personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs 

SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis 

BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), 

„pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. precizēt Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdes (prot. Nr.15, 12.§) lēmuma 

“Par Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes  (prot. Nr.12, 13.§)  lēmuma “Par 

Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības 

ministrijas valdījumā” grozīšanu” 2. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“2. 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” un 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, kas nosaka, ka 

“ja valsts pārvaldes funkcija tiek nodota atvasinātai publiskai personai, valsts 

pienākums ir ar funkcijas nodošanas brīdi atvasinātas publiskas personas īpašumā bez 

atlīdzības nodot funkcijas izpildes nodrošināšanai izmantoto nekustamo īpašumu, 

izņemot biroja ēkas, ja atvasināta publiska persona to pieprasa. Ja nodotais 

nekustamais īpašums vairs netiek izmantots attiecīgās funkcijas veikšanai, atvasināta 

publiska persona savā īpašumā esošo nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod 

atpakaļ valstij, ja valsts to pieprasa”, 

2.2. svītrot no Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdes (prot. Nr.15, 12.§) lēmuma 

“Par Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes  (prot. Nr.12, 13.§)  lēmuma “Par 

Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības 

ministrijas valdījumā” grozīšanu” 2.2., 2.3. un 2.4. punktus, 

2.3. lēmuma 2.5. punktā skaitli un vārdu “3.1. punktā” aizstāt ar skaitli un vārdu 

“3.1.1. punktā”, 

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.    

 

10. § 

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.06.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Kuldīgas novadā, iesniegumu par zemes vienības “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu. 

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

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

zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 30, īpašums 

sastāv no zemes vienības 16,1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz “Zemes ierīcības likums” 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 
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zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības 

projekta izstrādes kārtību, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma 

īpašnieces XXX zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir 

pamatots, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars 

RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj:  

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

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

kadastra apzīmējumu XXX, sadalīšanai, 

3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā 

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

 3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu “XXX”, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 

 

11. § 

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai “XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX.  

2. 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”, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 1. panta 11. punkta 

b) apakšpunktu, kas nosaka, ka “zemes starpgabals – publiskai personai piederošs 

zemesgabals, kura platība:  ”lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā 

zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav 

iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)” un Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars 

RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

2.1. noteikt zemes vienībai “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, statusu – starpgabals, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 

 

12. § 

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Skrundas pilsētā 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām: XXX, 



10 

 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, un XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX.  

2. 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”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punkta 

a) apakšpunktu, kas nosaka, ka “zemes starpgabals – publiskai personai piederošs 

zemesgabals, kura platība:  pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves 

noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj 

attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 

koplietošanas ielai” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 9 

(Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars 

SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt zemes vienībām statusu – starpgabali:  

3.1.1. XXX, Skrunda, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX, 

3.1.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 

 

13. § 

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.05.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundas novadā, iesniegumu par piegulošās zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, iznomāšanu ar izpirkuma tiesībām. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 5,6461 ha 

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”, 

2.2. zemes vienība iznomāta XXX ielas piegulošo apbūves gabalu īpašniekiem. 

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, 

Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,3 ha platībā XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem - 

mazdārziņam -  lietošanas mērķis - 0601 – dzīvojamo māju apbūve, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi eiro), 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
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14. § 

Par zemes vienības nosaukuma maiņu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.06.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX 

novadā, iesniegumu par nosaukuma maiņu zemes gabalam.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 

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

9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars 

SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. nomainīt zemes vienībai „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, 1,2 ha platībā, nosaukumu uz nosaukumu „XXX”, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 –  zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 

 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata  SIA “LATVIJASMERNIEKS.LV” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, zemes vienības 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 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” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, 

Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt SIA “LATVIJASMERNIEKS.LV” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanu, 
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2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 5,4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas 

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

2.3. paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX atstāt nosaukumu 

“XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,  

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 

 

16. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020. gadam 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par organizatoriskām un saimnieciskām 

izmaiņām Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstā un 

Skrundas novada pašvaldības ēkas un teritorijas apsaimniekošanu bijušajā Jaunmuižas 

pamatskolā. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 ,,Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, kas nosaka, ka 

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

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs 

SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis 

BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), 

„pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izslēgt no Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” amatu saraksta amatu “kurinātājs, sētnieks, remontstrādnieks” ar 

30.06.2020., 

2.2. ar 01.07.2020. izveidot Skrundas novada pašvaldības struktūrvienībā Raņķu 

pakalpojumu pārvaldes amatu sarakstā 2020. gadam amatu – ēku un teritorijas 

pārzinis (Skrundas pagastā, Jaunmuižas ēkām un teritorijai), profesijas kods 5153 

02, nosakot mēneša darba algas likmi 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit eiro, nulle 

centi) un normālu darba laiku 40 stundas nedēļā (1,0 slodzes), 

2.3. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības Raņķu pakalpojumu pārvaldes 

teritorijas apsaimniekošanas budžeta līdzekļi, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI, administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI un Raņķu 

pakalpojumu pārvaldes vadītāju Ritvaru STEPANOVU. 

 

17. § 

Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā un Bāriņtiesas 

locekļa (Rudbāržu pagastā) iecelšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada domes 28.05.2020. sēdē (prot. Nr. 8., 11.§) pieņemts lēmums 

atbrīvot no amata Dagniju Daigu GRUNDBERGU kā Bāriņtiesas locekli Rudbāržos 

un izsludināt amatu konkursu uz Bāriņtiesas locekļa amatu Rudbāržos,  

2.2. no 01.06.2020. līdz 11.06.2020. izsludināts pieteikumu konkurss uz Bāriņtiesas 

locekļa  amata vietu, uz kuru pieteicās trīs pretendenti, 

2.3. ar 11.06.2020. rīkojumu Nr. 33-PA izveidota Bāriņtiesas locekļa amata kandidātu 

izvērtēšanas komisija, kas izvērtēja pretendentu pieteikumus. 

3. Pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma 9. pantu, kas nosaka ka „Bāriņtiesas priekšsēdētāju, 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā 

pašvaldības dome uz pieciem gadiem”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis 
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ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters 

FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. ievēlēt  Santu ZĒLAVU par Skrundas novada bāriņtiesas locekli līdz 2025. gada 

30. jūnijam, 

  3.2. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvs ir 

šāds: 

              Antra EISAKA – bāriņtiesas priekšsēdētāja, 

           Žanna GRUNDMANE-TODE – bāriņtiesas locekle, 

          Anna LEILONE – bāriņtiesas locekle, 

           Santa ZĒLAVA – bāriņtiesas locekle. 

 

18. § 

Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

A.ZALGAUCKIS 
 

Pamatojoties uz  Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir 

pienākums savā administratīvajā teritorijā atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu 

nometnes, likuma ,,Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  kas nosaka, ka 

,,dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 9 

(Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars 

SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu un radošo 

darbnīcu projektu konkursa nolikumu, 

2. Apstiprināt projektu konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja  Inga FLUGRĀTE – Izglītības nodaļas vadītāja, 

Komisijas priekšsēdētājas v.  Dace GRĀVELE – novada izglītības darba metodiķe, 

  Komisijas locekļi  Loreta ROBEŽNIECE – Domes priekšsēdētāja, 

Gunta STEPANOVA – sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja, 

     Baiba EVERSONE – jaunatnes lietu speciāliste, 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu 

FLUGRĀTI. 

 

19. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Liepziediņš” nolikumā 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.05.2020. pašvaldībā saņemto Skrundas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītājas Dzintras EGLĪTES iesniegumu par 

nepieciešamību izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Liepziediņš” Nolikumā. 

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

ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības 

kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 

Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes nolikumu apstiprina 

iestādes dibinātājs un Vispārējās izglītības likuma 8. pantu, kas nosaka, ka Vispārējās 

izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir tās nolikums, atklāti balsojot, “par” – 9 

(Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Jānis BRŪVERIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA, Aivars 

SEBEŽS, Valdis PAKULIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Liepziediņš” Nolikumā (apstiprināts ar Skrundas novada domes 
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25.09.2014. sēdes, prot. Nr. 14, 21.§, lēmumu), 

   2.2. svītrot Nolikuma 4.13. punktu, 

  2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI, 

  2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI. 

 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes 

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 23.07.2020. plkst. 0800, domes sēde - 30.07.2020. plkst. 

0800, Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 1a, Skrundā.  

 

Sēde slēgta plkst. 0920 

 

Sēdi vadīja          A. Zalgauckis 

          25.06.2020. 

  

Sēdi protokolēja        I. Freimane 

          25.06.2020.      

 

             

  


