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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 26. martā                                                              Nr. 4 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2019. gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par SIA “Skrundas TV” 2019. gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 

4. Par 2020. gada 1. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu 

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

noteikumu apstiprināšanu  

6. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  

8. Par piedalīšanos projektā “Skeitborda rampas uzstādīšana Skrundā” 

9. Par piedalīšanos projektā “Ģērbtuves un rekvizītu uzglabāšanas telpas izbūve pie 

brīvdabas skatuves Sudmalnieku birzī, Raņķos” 

10. Par piedalīšanos  Lauku atbalsta dienesta valsts zivju fonda projektu konkursā ar projektu 

“Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” 

11. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Kopā ar omi” 

12. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Mobilās spoguļsienas izveide Skrundas kultūras namā” 

13. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Rotaļu laukuma izveide Rudbāržu pagastā” 

14. Par garāžas Parka ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma 

termiņa pagarināšanu  

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpašumu Ventas ielā 16, Liepājas ielā 15 

un Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai  

16. Par dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja”, Skrundas novadā, robežu precizēšanu  

17. Par nekustamā īpašuma “Kamenes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

19. Par zemes vienības statusa maiņu, nosaukuma piešķiršanu un servitūta līguma slēgšanu  

20. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

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

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

22. Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

mailto:dome@skrunda.lv
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23. Par adreses Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

Jaunmuižas pamatskolai  

24. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” Nolikumā 

25. Par Skrundas novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas likvidēšanu  

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Aivars SEBEŽS  

     Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Valters FARNASTS  

Ainārs ZANKOVSKIS  
 

Nepiedalās deputāti: 

Andrejs SALMINS (aizņemts pamatdarbā) 

Aivars RUDZROGA (nepiedalās, lai mazinātu veselības apdraudējuma risku sev un citiem 

sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Dzintars ANKEVICS (slimības lapa)  

Jānis BRŪVERIS (slimības lapa) 

Valdis PAKULIS (atrodas steidzamā izbraukumā, kas saistīts ar savu darbu) 

 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS  

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Inese IVĀNE 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

Nīkrāces pamatskolas direktore   Anita SEBEŽA 

Jaunsargu instruktors    Kaspars RUDĪTIS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

SIA “Skrundas TV” valdes priekšsēdētājs Alans PERŠEVICS  
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE iepazīstina deputātus ar sēdes darba kārtībā 

iebalsojamo jautājumu “Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu “Šķēršļu joslas izveide un inventāra iegāde 

Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam””.  

Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Jaunsargu instruktoram Kasparam RUDĪTIM, kurš skaidro 

šķēršļu joslas izveides nepieciešamību pie Nīkrāces pamatskolas, lai jaunsargi un skolas 

bērni varētu pilnvērtīgi trenēties.  

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par jautājuma “Par piedalīšanos Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu 

“Šķēršļu joslas izveide un inventāra iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma 

pulciņam”” iekļaušanu kopējā sēdes darba kārtībā. 
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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 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iebalsot Skrundas novada domes 26.03.2020. sēdes darba kārtībā jautājumu “Par 

piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu pieteikumu 

konkursā ar projektu “Šķēršļu joslas izveide un inventāra iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta 

un tūrisma pulciņam””. 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par jautājuma “Par zemes vienības 

daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības 

lietošanā” iekļaušanu kopējā sēdes darba kārtībā.  

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iebalsot Skrundas novada domes 26.03.2020. sēdes darba kārtībā jautājumu “Par zemes 

vienības daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez 

atlīdzības lietošanā”. 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par jautājuma “Par zemes vienības 

daļas “Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez 

atlīdzības lietošanā”.  

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iebalsot Skrundas novada domes 26.03.2020. sēdes darba kārtībā jautājumu “Par zemes 

vienības daļas “Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

nodošanu bez atlīdzības lietošanā”.  

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes kopējo darba kārtību. 

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 26.03.2020. sēdes darba kārtību: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2019. gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par SIA “Skrundas TV” 2019. gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 

4. Par 2020. gada 1. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu 

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

noteikumu apstiprināšanu  

6. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  
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8. Par piedalīšanos projektā “Skeitborda rampas uzstādīšana Skrundā” 

9. Par piedalīšanos projektā “Ģērbtuves un rekvizītu uzglabāšanas telpas izbūve pie 

brīvdabas skatuves Sudmalnieku birzī, Raņķos” 

10. Par piedalīšanos  Lauku atbalsta dienesta valsts zivju fonda projektu konkursā ar projektu 

“Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” 

11. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Kopā ar omi” 

12. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Mobilās spoguļsienas izveide Skrundas kultūras namā” 

13. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Rotaļu laukuma izveide Rudbāržu pagastā” 

14. Par garāžas Parka ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma 

termiņa pagarināšanu  

15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpašumu Ventas ielā 16, Liepājas ielā 15 

un Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai  

16. Par dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja”, Skrundas novadā, robežu precizēšanu  

17. Par nekustamā īpašuma “Kamenes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

19. Par zemes vienības statusa maiņu, nosaukuma piešķiršanu un servitūta līguma slēgšanu  

20. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

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

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

22. Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

23. Par adreses Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

Jaunmuižas pamatskolai  

24. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” Nolikumā 

25. Par Skrundas novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas likvidēšanu  

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

27. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Šķēršļu joslas izveide un inventāra iegāde Nīkrāces 

pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam” 

28. Par zemes vienības daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

nodošanu bez atlīdzības lietošanā 

29. Par zemes vienības daļas “Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu bez atlīdzības lietošanā 
 

1. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2019. gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2019. gada 

pārskatu. 

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

66. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 

lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

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

Apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2019. gada pārskatu (pielikums 

Nr. 1 uz 31 lpp.). 
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2. § 

Par SIA “Skrundas TV” 2019. gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas TV” 2019. gada pārskatu. 

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

66. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 

lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

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

Apstiprināt SIA “Skrundas TV” 2019. gada pārskatu (pielikums Nr. 2 uz 9 lpp.). 
 

3. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.03.2020. pašvaldībā saņemto SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” valdes lēmumu Nr. 2020/01 par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

revidentes apstiprināšanu 2020. gadam.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, 

ka dome var pieņemt lēmumus arī citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz 

likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 36. pantu, kas 

nosaka, ka „kapitālsabiedrības valde vai padome nevar celt iebildumus pret dalībnieku 

(akcionāru) sapulces ievēlēto revidentu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

- apstiprināt 2020. gadam SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, zvērinātu revidenti Ilzi 

FREIMANI, sertifikāts Nr. 201, prakses vieta SIA “Dižakmens R”, 

komercsabiedrības licence Nr. 177.  
 

4. § 

Par 2020. gada 1. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa  

maksāšanas termiņa pārcelšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES 

priekšlikumu līdz 2020. gada 15. maijam nepiemērot nekustamā īpašuma nodokļa 

nokavējuma naudas aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par 2020. gada 

1. ceturksni, kuru maksāšanas termiņš iestājas 31.03.2020. 

2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, tika konstatēts: 

2.1. atbilstoši Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumam, ka 

Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības 

un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, 

likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu 

un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, 

Epidemioloģiskās drošības likuma 3 .panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās 

drošības un citus pasākumus, ir izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija no 

Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas brīža 2020. gada 12. martā līdz 2020. gada 

14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības 

laikā (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās 
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situācijas izsludināšanu".), t.sk. minētais skar pašvaldības kases darbību, pieņemot 

maksājumus klātienē, 

2.2. lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Skrundas novada domes priekšsēdētāja 

2020. gada 17. martā izdeva rīkojumu Nr. 18-PA  „Par kases darbību”, 

2.3. pašvaldības kasē tiek veikti arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. 

2020. gada 1. ceturkšņa maksāšanas termiņš ir 31.03.2020., 

2.4. ir apzināts, ka ne visi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji var samaksāt 

nekustamā īpašuma nodokli attālināti, t.sk. tie, kuri atgriezušies no Covid-19 

skartajām valstīm vai teritorijām un 14 dienas jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas 

karantīna). 

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešo daļu1, 

Administratīvā procesa likuma 5.pantu2 (privātpersonas tiesību ievērošanas princips - 

privātpersonas tiesību ievērošanas principa jēga ir pēc iespējas sekmēt privātpersonas tiesību 

ievērošanu tajās situācijās, kurās tiesību piemērotājam jāizsver pamatotas šaubas par 

pareizāko tiesisko risinājumu. Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais 

aspekts uzliek pienākumu nodrošināt tādu lietas izskatīšanas procedūru, lai privātpersonas 

tiesības un tiesiskās intereses tiktu aizsargātas visefektīvāk gan izvērtējot lietas apstākļus, 

gan interpretējot tiesību normas), atklāti balsojot, “par” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas termiņu par 2020. gada 1. ceturksni uz laiku līdz 15.05.2020., ja līdz 

31.03.2020. nekustamā īpašuma nodokli par 2020. gada 1. ceturksni nav bijis 

iespējams veikt Covid-19 ietekmes rezultātā, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nodokļu administratori Ievu 

DĒVITU-SAMOŠKU, 

3.3. noteikt kontroli par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI, 

3.4. domes lēmumu nosūtīt SIA „ZZ Dats” NINO Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas uzturētājiem. 
 

5. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/2 4. § no 10.03.2020., izsoles noteikumus. 

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

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

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

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

personu nekustamo īpašumu - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

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

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

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

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

                                                 
1 Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", 6. pants. https://likumi.lv/ta/id/43913#p6 
2 Administratīvā procesa likums, 5. pants. https://likumi.lv/ta/id/55567#p5 
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lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus 

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

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

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

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

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

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

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, 

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

rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas 

personas, kas nav pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo 

attiecīgajai valsts vai atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, 

bet par pašvaldības mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400euro, — pašvaldības 

revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Sierotava”, Liepu ielā 22, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0246, kopējā 

platība 4006 m2, ar nosacīto cenu 16 400,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti euro, 

nulle centi), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 3.1/2 4. § no 10.03.2020. (pielikums Nr. 3 uz 4 lpp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma “Sierotava”, Liepu ielā 22, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6282 008 0246, izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Sierotava”, Liepu ielā 22, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0246,   izsoles noteikumus, 

(pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.), 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

6. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/2 1.§ un 2.§ no 10.03.2020. 

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 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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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” – 8 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Valters FARNASTS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

 2.1. pārdot par brīvu cenu: 

2.1.1. 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar 

kopējo platību 74,7 m2, 

  2.1.2. 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar 

kopējo platību 28,1 m2, 

 2.2. uzaicināt viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam: 

  2.2.1. dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, XXX, 

personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

  2.2.2. dzīvoklim XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, XXX, 

personas kods XXX, dzīvo “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

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

 

Deputāts Valters FARNASTS izsakās par dzīvokļu novērtējumu. Ja ir tik “bezvērtīgi” 

dzīvokļi, kāpēc cilvēkiem jāmaksā tik augsts nekustamā īpašuma nodoklis.  

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS paskaidro, ka 

vispirms tiek veikta tirgus datu analīze un pēc tam novērtēts konkrēts dzīvoklis. Dzīvokļi no 

padomju laikiem nav remontēti, logi nav mainīti.  
 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/2 3.§ no 10.03.2020. 

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” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu 2600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu - zemi XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX ar 

kopējo platību 1921 m2,  

 2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu 

par nekustamā īpašuma - zemes XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

pārdošanu, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
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8. § 

Par piedalīšanos projektā “Skeitborda rampas uzstādīšana Skrundā” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 

8. kārtas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Skeitborda rampas 

uzstādīšana Skrundā”. 

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) 

atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības 

programmas 2014-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā ar projektu “Skeitborda rampas 

uzstādīšana Skrundā”. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 5 000,00 EUR (pieci 

tūkstoši euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, 

kas sastāda 4 500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro, nulle centi), pašvaldības 

finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 500,00 EUR (pieci 

simti euro, nulle centi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju 

Edgaru ZEBERLIŅU. 
 

9. § 

Par piedalīšanos projektā “Ģērbtuves un rekvizītu uzglabāšanas telpas izbūve pie 

brīvdabas skatuves Sudmalnieku birzī, Raņķos” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 

8. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Ģērbtuves un 

rekvizītu uzglabāšanas telpas izbūve pie brīvdabas skatuves Sudmalnieku birzī, Raņķos”. 

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) 

atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības 
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virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā ar projektu “Ģērbtuves un rekvizītu 

uzglabāšanas telpas izbūve pie brīvdabas skatuves Sudmalnieku birzī, Raņķos”. 

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, nulle 

centi). ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 

4 500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 

10% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 500,00 EUR (pieci simti euro, nulle 

centi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju 

Edgaru ZEBERLIŅU. 
 

10. § 

Par piedalīšanos  Lauku atbalsta dienesta valsts zivju fonda projektu konkursā  

ar projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Zivju fonda projektu konkursā 

ar projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā”. 

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. piedalīties Valsts zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā ar projektu 

“Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā”. Projekta kopējās 

izmaksas sastāda 19 560,00 EUR. Zivju fonda finansējums ir 90% no attiecināmajām 

izmaksām, pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām.  

2.2. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts kases aizņēmumu līdz 

19 560,00 EUR apmērā projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai 

Skrundas novada pašvaldībā” realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju 

REINI. 
 

11. § 

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu “Kopā ar omi” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par biedrības “Ventas krasti”, reģ. Nr. 

40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, piedalīšanos Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu 

pieteikumu pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 

ar projektu “Kopā ar omi”. 

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 
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„pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. nodrošināt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā no 

projekta attiecināmajām izmaksām, ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām 

izmaksām, biedrības “Ventas krasti” projektam “Kopā ar omi”, piedaloties ELFLA 

atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 

5000,00 EUR, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju 

REINI. 
 

12. § 

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu  

“Mobilās spoguļsienas izveide Skrundas kultūras namā” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par biedrības “Ventas krasti”, reģ. Nr. 

40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, piedalīšanos Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu 

pieteikumu pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 

ar projektu “Mobilās spoguļsienas izveide Skrundas kultūras namā”.  

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. nodrošināt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā no 

projekta attiecināmām izmaksām, ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām 

izmaksām, biedrības “Ventas krasti” projektam “Mobilās spoguļsienas izveide 

Skrundas kultūras namā”, piedaloties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu 

pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 

īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5000,00 EUR, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju 

REINI.  
                                                                          

13. § 

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Rotaļu laukuma izveide Rudbāržu pagastā” 

L. ROBEŽNIECE 
                                                                                                                      

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par biedrības “Ventas krasti”, reģ. Nr. 

40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, piedalīšanos Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu 

pieteikumu pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 
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ar projektu “Rotaļu laukuma izveide Rudbāržu pagastā”. 

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. nodrošināt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā no 

projekta attiecināmajām izmaksām, ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām 

izmaksām, biedrības “Ventas krasti” projektam “Rotaļu laukuma izveide Rudbāržu 

pagastā”, piedaloties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 

8. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 

apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Projekta 

kopējās izmaksas sastāda 5000,00 EUR, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju 

REINI. 
 

14. § 

Par garāžas Parka ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.03.2020. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā 

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

locekļa Sanda JAPĒŅINA iesniegumu par nekustamā īpašuma - garāžas Parka ielā 3, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:  

2.1. 01.06.2018. (Skrundas novada domes lēmums no 31.05.2018., prot. Nr. 7, 9.§) ar 

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

Skrunda, Skrundas novads, noslēgts garāžas Parka ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums, nosakot telpu nomas maksu 0,15 EUR 

(nulle euro, piecpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī bez PVN, t.i., kopā 2,77 EUR 

(divi euro, septiņdesmit centi) mēnesī. 

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

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

adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu – garāžas (kopējā platība 18,48 

m2) Parka ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz 

pieciem gadiem,  

 2.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa 

 pagarināšanu, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
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15. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpašumu  

Ventas ielā 16, Liepājas ielā 15 un Liepājas ielā 15A, Skrundā,  

Skrundas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par nekustamiem īpašumiem: Ventas iela 16, Liepājas iela 15 

un Liepājas iela 15A, Skrundā, Skrundas novadā,  izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes 

vienību robežu pārkārtošanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums Ventas ielā 16, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6209 002 0157, pieder Skrundas novada pašvaldībai, saskaņā ar zemesgrāmatas 

apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000091010, īpašums 

sastāv no zemes vienības 2915 m2 platībā, uz zemes vienības atrodas SIA “Ŗealto 

Mallen” piederošs būvju īpašums, kadastra Nr. 6209 502 0019, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

100000209222, 

2.2. nekustamais īpašums Liepājas ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6209 002 0054, pieder SIA “Ŗealto Mallen”, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 363, īpašums sastāv no zemes 

vienības 2291 m2 platībā, uz zemes vienības atrodas SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība” piederoša daļa no būvju īpašuma Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. 6209 502 0011, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000473318, 

2.3. ka nekustamais īpašums Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6209 002 0250, pieder SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 652, 

īpašums sastāv no zemes vienības 2157 m2 platībā. 

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, nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums robežu pārkārtošanai ir 

pamatots, atklāti balsojot, “par” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters 

FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem 

īpašumiem: 

3.1.1. Ventas ielā 16, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0157, 

3.1.2. Liepājas ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0054, 

3.1.3. Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0250, 

sakarā ar zemes vienību robežu pārkārtošanu, 

3.2. noteikt, ka 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. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam,  

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 
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Normundu DANENBERGU. 
 

16. § 

Par dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja”, Skrundas novadā, robežu precizēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.03.2019. pašvaldībā saņemto Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju 

nodaļas vecākās referentes Diānas SAULĪTES elektronisko vēstuli par dabas lieguma  

“Ventas un Šķerveļa liegums”, Skrundas novadā, robežu precizēšanu.  

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” un Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 212 “Noteikumi par 

dabas liegumiem” 90. pielikumu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. noteikt dabas liegumam “Ventas un Šķerveļa ieleja”, Skrundas novadā, robežu, 

kura šķērso Ventas upi pret zemes vienību 62680010266 (īpašuma “Lēnu pils”) ZA 

stūri – Lēnupi,  

2.2. apstiprināt zemes vienības skici (pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.), 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU, 

3.4. domes lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Dabas aizsardzības departamentam un Valsts zemes dienestam. 
 

17. § 

Par nekustamā īpašuma “Kamenes”, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.02.2020. pašvaldībā saņemto SIA “ARTIS JP”, 

juridiskā adrese:  Uliha iela 57, Liepāja, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kamenes”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 001 0166, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma „Jaunkamenes” piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Kamenes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6268 001 0166, pieder SIA “ARTIS JP”, saskaņā ar Nīkrāces pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 214, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no piecām zemes vienībām. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

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

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

9 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Kamenes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6268 001 0166, un atdalāmai zemes vienībai 17,9 ha platībā, kadastra 



15 

 

apzīmējums 6268 001 0166, piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunkamenes”, Nīkrāces 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

18. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.02.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Jelgavā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, 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. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

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

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

9 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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 10,34 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 –  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

19. § 

Par zemes vienības statusa maiņu,  

nosaukuma piešķiršanu un servitūta līguma slēgšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.02.2020. pašvaldībā saņemto AS „LATVIJAS VALSTS 

MEŽI”, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, Nekustamo īpašumu pārvaldes zemes 

lietojuma speciālistes Ilzes FRĪDENBERGAS vēstuli par rīcību ar Rezerves fondā 

ieskaitītām zemēm. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums – zemes vienība bez nosaukuma Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. 6227 002 0283, sastāv no zemes vienības 0,22 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6278 002 0282 – zemes vienība ir rezerves zemes fondam 

piekritīga, 

2.2. caur zemes vienību nepieciešams pārvietoties AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem un blakus esošo īpašumu īpašniekiem. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības 
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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”, Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka „ rezerves zemes 

fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 

valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par 

to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās 

pašvaldības vārda” un sesto daļu, kas nosaka, ka „Šā panta pirmajā daļā minētie zemes 

gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts 

zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību 

vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā 

teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība” un 

Civillikuma 1231. panta trešo punktu, kas nosaka, ka „servitūtu nodibina ar līgumu vai 

testamentu”, 1232. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ar līgumu vai testamentu iegūt 

nekustamam īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa 

īpašnieks” un 1235. pantu, kas nosaka, ka „ar līgumu vai testamentu iegūt nekustamam 

īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to apgrūtināt var tikai viņa īpašnieks”, atklāti 

balsojot, „par” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs 

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

dome nolemj: 

3.1. izmainīt nekustamajam īpašuma zemes vienībai, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. 6278 002 0283, statusu no rezerves fonda zemes uz pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību,  

3.2. piešķirt zemes vienībai ar kadastra Nr. 6282 002 0282 nosaukumu “6278C006 

Ceļš pie Mežmalām”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes lietošanas mērķis – 

1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā, ceļu zemes 

nodalījumu joslā, 

3.3. noslēgt līgumus par servitūta ceļa nodibināšanu ar nekustamo īpašumu 

īpašniekiem, kam nepieciešams izmantot zemes vienību, lai piekļūtu saviem 

īpašumiem,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

20. § 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.03.2020. pašvaldībā saņemto SIA “J.RUBEŅI”, 

juridiskā adrese: ”Rubeņi”, Jaunlutriņu pagasts, Skrundas novads, valdes locekļa Jāņa 

MICKĒVIČA iesniegumu par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Mazupes”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 001 0019, no 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz 0401 – derīgo izrakteņu ieguves 

teritorija.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Mazupes”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 001 0019, pieder  SIA “J.RUBEŅI” 

saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

1000000121807, īpašums sastāv no zemes vienības 24,61 ha platībā, kadastra apzīmējums 

6229 001 0019. 

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

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 

9 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

3.1. izmainīt nekustamā īpašuma „Mazupes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 001 0019, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6229 001 019, 

14,20 ha platībā, lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība uz 0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorija, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam 

Normundam DANENBERGAM.  
 

21. § 

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.02.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

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

Rudbāržos, 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 (Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „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. 
 

22. § 

Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

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 (Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

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

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Kušaiņos, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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23. § 

Par adreses Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas pagasts,  

Skrundas novads, piešķiršanu Jaunmuižas pamatskolai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par adreses Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads,  piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Jaunmuižas pamatskola”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0253. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Jaunmuižas pamatskola”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. 6229 015 0253, pieder pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas 

apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000126786, 

2.2. īpašums sastāv no  zemes vienības un ēkām. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters 

FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt nekustamajam īpašumam “Jaunmuižas pamatskola”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, adresi Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, LV-3307, kadastra Nr. 6229  015 0253,  kas sastāv no zemes vienības 0,9471 

ha platībā un ēkām, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

24. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības  

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” Nolikumā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 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 

(Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Loreta ROBEŽNIECE), “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 

25.09.2014. sēdes, prot. Nr. 14, 21.§, lēmumu), 

2.2. izteikt Nolikuma 4.13. punktu šādā redakcijā: 

“4.13. Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307”, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI, 
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2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI. 
 

25. § 

Par Skrundas novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas likvidēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.02.2020. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas locekles Rudītes KRONLAKAS 

iesniegumu par atbrīvošanu no komisijas darba. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Arhīva ekspertu komisija izveidota ar  Skrundas novada domes 27.06.2013. sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 3, 10.§), 

2.2. 17.02.2020. ar rīkojumu Nr. 14-PA, Inga FREIMANE, administratīvo lietu 

nodaļas vadītāja un arhīva ekspertu komisijas locekle noteikta par atbildīgo par 

Skrundas novada pašvaldības arhīvu, 

2.3. līdz ar augstāk minēto nav lietderīgi izmantot pašvaldības resursus uzturot arhīva 

ekspertu komisiju. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, 

ka “tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts 

komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās”, un 27. punktu, kas nosaka, ka dome var 

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

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

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

3.1. likvidēt ar 01.04.2020. Skrundas novada pašvaldības Arhīva ekspertu 
komisiju, 

3.2. atbrīvot no Skrundas novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas Rudīti KRONLAKU. 
 

26. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz 

rakstiska iesnieguma pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2020. saņemts XXX, dzīvo “XXX”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

adreses “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.3. 27.02.2020. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

pārbaudi, un 12. pantu, kurā noteikta kārtība, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

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

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

– 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu “XXX”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā,  
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI, 

3.3. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad 

tas paziņots adresātam ar ierakstītu pasta sūtījumu). 
 

27. § 

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā  

projektu pieteikumu konkursā ar projektu “Šķēršļu joslas izveide un inventāra  

iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par biedrības “Bites”, reģ. Nr. 40008239786, 

adrese Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piedalīšanos Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu 

pieteikumu pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 

ar projektu “Šķēršļu joslas izveide un inventāra iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un 

tūrisma pulciņam”. 

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 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. nodrošināt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā no 

projekta attiecināmajām izmaksām, ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām 

izmaksām, biedrības “Bites” projektam “Šķēršļu joslas izveide un inventāra iegāde 

Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam”, piedaloties ELFLA atklāta 

konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 8. kārtas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5000,00 

EUR, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju 

REINI. 
 

28. § 

Par zemes vienības daļas Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības lietošanā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.03.2020. pašvaldībā saņemto biedrības „Bites”, reģ. Nr. 

40008239786, juridiskā adrese Dārza  iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

valdes priekšsēdētājas Anitas SEBEŽAS iesniegumu par zemes vienība daļas Dārza ielā 3, 

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0205, 250 m2 platībā, 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz septiņiem gadiem šķēršļu joslas izveidošanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība Dārza ielā 3, 

Dezldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 00205, pieder Skrundas 

novada pašvaldībai saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0005 

3049. 

3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
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likuma 5. panta otrās daļas 41. punktu, kas nosaka, ka “Šā panta pirmās daļas noteikumi 

neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai” un trešo daļu, kas nosaka, ka “ja publiskas personas mantu 

nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu 

informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, 

stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3) nododamās mantas 

lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama 

atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās 

mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Bites”, reģ. Nr. 40008239786, juridiskā 

adrese Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības daļu 

Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 

0205, 250 m2 platībā, uz septiņiem gadiem šķēršu joslas izveidošanai, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam 

Normundam DANENBERGAM.      
 

29. § 

Par zemes vienības daļas “Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības lietošanā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.03.2020. pašvaldībā saņemto biedrības „Ventas krasti”, 

reģ. Nr. 40008074188, juridiskā adrese Kalēju  iela 4, Skrunda, Skrundas novads, valdes 

priekšsēdētājas Ineses IVĀNES iesniegumu par zemes vienība daļas “Jaunrudbārži centrs”, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0239, 250 m2 platībā 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz septiņiem gadiem rotaļu laukuma izveidošanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0238, 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”,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 1,2 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6282 008 0238, un 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 008 0239. 

3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5. panta otrās daļas 41. punktu, kas nosaka, ka “Šā panta pirmās daļas noteikumi 

neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai” un trešo daļu, kas nosaka, ka “ja publiskas personas mantu 

nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu 

informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, 

stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3) nododamās mantas 

lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama 

atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās 

mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. nodot biedrībai „Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, juridiskā adrese Kalēju  

iela 4, Skrunda, Skrundas novads, bezatlīdzības lietošanā zemes vienības daļu 

“Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums 6282 008 0239, 250 m2 platībā uz septiņiem gadiem rotaļu laukuma 

izveidošanai, 
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3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam 

Normundam DANENBERGAM.      

 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 23.04.2020., plkst. 0800, domes sēde - 30.04.2020., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0820 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          26.03.2020. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          26.03.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


