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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 27. februārī                                                 Nr. 3 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

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

2. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā 

3. Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidēja termiņa programmas 

2020.-2022. gadam apstiprināšanu  

4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 28. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 22. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā””  

5. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

6. Par telpas nodošanu bez atlīdzības lietošanā 

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

pašvaldības 2013. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 27/2013 “Skrundas novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu  

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Umuri”, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai  

9. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts 

īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar XXX 

13. Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

iznomāšanu  

14. Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

15. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas nolikumā 

16. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” nolikumā  

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 

mailto:dome@skrunda.lv
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Piedalās deputāti:  Aivars SEBEŽS  

     Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Valters FARNASTS  

Andrejs SALMINS  

Aivars RUDZROGA  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Jānis BRŪVERIS  

Valdis PAKULIS 

 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Dzintars ANKEVICS (slims) 
 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ  

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS  

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Inese IVĀNE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

Skrundas novada iedzīvotāji   Dainis NEILANDS 

      Guntars DREIMANIS 

      Guntis NEILANDS 

Laikraksta “Kurzemnieks” žurnālists  Alberts DINTERS  
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes 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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

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

SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 27.02.2020. sēdes darba kārtību: 

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

2. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā 

3. Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidēja termiņa programmas 

2020.-2022. gadam apstiprināšanu  

4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 28. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 22. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā””  

5. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

6. Par telpas nodošanu bez atlīdzības lietošanā 
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7. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Par Skrundas novada 

pašvaldības 2013. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 27/2013 “Skrundas novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu  

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Umuri”, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai  

9. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts 

īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā 

12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar XXX 

13. Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

iznomāšanu  

14. Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

15. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas nolikumā 

16. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” nolikumā  

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Deputāts Valdis PAKULIS ierosina balsot atsevišķi par katru domes sēdes darba kārtībā 

iebalsojamo jautājumu. 

Loreta ROBEŽNIECE lūdz iebalsot kopējā sēdes darba kārtībā jautājumu “Par Rudbāržu 

pagasta bibliotēkas Ārējās apkalpošanas punkta likvidēšanu un grozījumiem Skrundas 

novada pašvaldības amatu sarakstā 2020. gadam”. 

Atklāti balsojot, “par” – 8 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE), “pret” – 5 (Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, 

Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS), Skrundas novada dome nolemj: 

Iekļaut kopējā domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par Rudbāržu pagasta bibliotēkas 

Ārējās apkalpošanas punkta likvidēšanu un grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu 

sarakstā 2020. gadam”. 

 

Loreta ROBEŽNIECE lūdz iebalsot kopējā sēdes darba kārtībā jautājumu “Par piedalīšanos 

kopprojektā “Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana un labiekārtošana, 

tirdzniecības stendu izgatavošana un uzstādīšana Skrundas tirgū”. 

Atklāti balsojot, “par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

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

SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iekļaut kopējā domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par piedalīšanos kopprojektā “Vietējās 

produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana un labiekārtošana, tirdzniecības stendu 

izgatavošana un uzstādīšana Skrundas tirgū”. 

 

Loreta ROBEŽNIECE lūdz iebalsot kopējā sēdes darba kārtībā jautājumu “Par zemes 

vienību “Lankalni Plus”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu”. 

Atklāti balsojot, “par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

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

SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iekļaut kopējā domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par zemes vienību “Lankalni Plus”, 

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu”. 
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1. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Gunitas BIVBĀNES, p/i “Aprūpes nams “Valtaiķi”” 

direktores, 05.02.2020. pašvaldībā iesniegto priekšlikumu par izmaiņām amatu sarakstā. 

2. Pamatojoties  uz “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 1. panta pirmās daļas 2. punktu, kas 

nosaka, ka “likumā ir lietoti šādi termini: atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita 

ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava 

autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu” un likuma 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars 

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

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

2.1. ar 01.03.2020. izveidot Skrundas novada p/i “Aprūpes nams “Valtaiķi”” amatu 

sarakstā 2020. gadam papildu amatu – aprūpētājs, profesijas kods 3412 01, nosakot 

mēneša darba algas likmi 460,00 EUR (četri simti sešdesmit euro, nulle centi) un 

vienu pilnu darba laiku (1,0 slodzi), 

2.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības “Aprūpes nams “Valtaiķi””  

budžeta līdzekļi, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi p/i “Aprūpes nams “Valtaiķi”” direktori 

Gunitu BIVBĀNI, pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un 

grāmatvedi Rutu ERNSTSONI. 
 

2. § 

Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

9.punktu, kas nosaka, kādi izdevumi iekļaujami izdevumu tāmē, atbilstoši ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem (EKK), aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo 

konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā iekļaujot konkrētus izglītības iestādes iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta 

finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), 

ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā gada 1.janvāri, atklāti balsojot, „par” – 13 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

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

- Apstiprināt viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2020.gadā (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.).  
 

3. § 

Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas  

vidēja termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu, kas nosaka, 

ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), 
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Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldību speciālo budžetu ceļu un ielu fondu izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām 

vidēja termiņa programmām trijiem gadiem, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aivars SEBEŽS, 

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

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā 

termiņa programmu 2020.-2022.gadam (pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.), 

2.2. noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam, 

2.3. noteikt, ka Skrundas novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanā izmanto 

Ministru kabineta 2010.gada 09.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

specifikācijas, 

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

4. § 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības  

2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos  

Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” 

L. ROBEŽNIECE, V. PAKULIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.01.2020. pašvaldībā saņemto Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli par iebildumiem attiecībā uz 

Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2019 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” un lūgumu precizēt minētos 

noteikumus. 

Deputāts Valdis PAKULIS izsaka savu neizpratni - nosakot sodu apmēru naudas soda 

vienībās, soda apmērs tiek noapaļots uz augšu. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par sagatavoto saistošo noteikumu precizējumu 

apstiprināšanu, jo konkrēti priekšlikumi par iepriekš minēto nav saņemti. 

2. Ņemot vērā VARAM iebildumus par minētiem saistošiem noteikumiem un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome 

var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu”, 

43.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka “Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, 

paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos 

jautājumos: par sabiedrisko kārtību”, trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi.”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Valdis PAKULIS), 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 

22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas 

novadā”” precizējumus (pielikumus Nr. 3 uz 4 lpp.), 

2.2. informēt VARAM par 2.1.punktā izdarītiem precizējumiem saistošajos 

noteikumos. 
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5. § 

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE 
 

1. Skrundas novada domes deputāti izskata iespēju Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklātā projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

ietvaros izsludināt konkursu.  

Pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Inga FLUGRĀTE skaidro par iespējām piedalīties 

projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos”.   

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

ka ,,tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos’’, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, 

Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

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

2.1. apstiprināt Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas  samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu 

(pielikums Nr. 4 uz 23 lpp.), 

2.2. izveidot Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas  samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”  

vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

  Komisijas priekšsēdētāja: Viktorija REINE, projektu koordinatore, 

Komisijas locekļi –  Inga FLUGRĀTE, pašvaldības izglītības nodaļas 

vadītāja,  

  Una BLŪMA, interešu izglītības metodiķe, 

        Dace GRĀVELE, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
  

6. § 

Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.01.2020. pašvaldībā saņemto biedrības „Ventas krasti”, 

reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, direktores Ineses 

IVĀNES iesniegumu par dzīvokļa Jubilejas ielā 2-9, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, nodošanu biedrībai bezatlīdzības lietošanā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. biedrība „Ventas krasti” ir sabiedriskā labuma organizācija, par ko liecina Valsts 

ieņēmumu dienesta mājas lapā pieejamā informācija (02.05.2012. lēmums Nr.8.14-

6/32907),  

2.2. biedrībai „Ventas krasti” darbības veikšanai (labdarības istabas) nepieciešamais 

dzīvoklis atrodas Jubilejas ielā 2-9, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

ar kopējo platību 62,5 m2.  

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

likuma 5.panta otrās daļas 4.1punktu, kas nosaka, ka atvasināta publiska persona var savu 

mantu nodot lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, pamatojoties uz 5.panta 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 
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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”, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir 

jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, 

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

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE) „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. nodot biedrībai „Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4, 

Skrunda, Skrundas novads, bezatlīdzības lietošanā dzīvokli Jubilejas ielā 2-9, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 62,5 m2 

(pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.), uz pieciem gadiem, biedrības darbības nodrošināšanai, 

3.2. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

7. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu  

Nr. 2/2020 “Par Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra  

saistošo noteikumu Nr. 27/2013 “Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”  

atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1.1. ar Skrundas novada domes 27.12.2013. sēdes (prot. Nr. 12, 15.§) lēmumu tika 

izdoti saistošie noteikumi Nr. 27/2013 “Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.- 

2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 

(turpmāk- Saistošie noteikumi), 

1.2. Saistošo noteikumu darbības laikā Skrundas novada pašvaldības Attīstības 

nodaļas un Būvvaldes darbinieki ir konstatējuši neatbilstības Saistošo noteikumu 

daļās - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu piektajā nodaļā ietvertajos 

noteikumos un Grafiskās daļas kartēs, kas grafiski attēlo aizsargjoslas un 

apgrūtinājumus. Institūcijas, kuras savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, ir 

norādījušas uz dažāda juridiskā spēka normu kolīziju, 

1.3. Saistošo noteikumu daļas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu piektā 

nodaļa ietver noteikumus par aizsargjoslām un apgrūtinājumiem (izvērtējums – 

pielikums Nr. 6 uz 10 lpp.). Izvērtējumā konstatēts, ka Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos ietverti noteikumi, kas jau ir noteikti Aizsargjoslu likumā un no 

tā izrietošajos normatīvajos aktos, kā arī Zvejniecības likumā, 

1.4. Apbūves noteikumi ietver arī spēkā neesošu Aizsargjoslu likuma regulējumu. 

1.5. izvērtējumā konstatēts, ka virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi 

konkrētajiem virszemes ūdensobjektiem Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos ir norādīti pretrunā Saistošo noteikumu daļā - Grafiskā daļa attēlotajām 

aizsargjoslām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 392.punkts nosaka, ka 

aizsargjoslu noteikšanu un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums un no tā 

izrietošie normatīvie akti, savukārt 393.punkts definē - Skrundas novada teritorijas 

plānojumā virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas noteiktas atbilstoši virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslas noteikšanas metodikai. 

Konstatēts, ka aizsargjosla ap Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli - Skrundas 

viduslaiku pils ( Nr. 1262), kas atrodas Skrundas pilsētas teritorijā un ir vienīgais 

pilsētas teritorijā esošais kultūras piemineklis, Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos, kā arī Grafiskajā daļā norādīta 500 metru platumā, kas saskaņā ar 
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Aizsargjoslu likuma regulējumu nosakāma lauku teritorijās, nevis pilsētās. Teritorijas 

plānojums nesatur informāciju, ka kultūras piemineklim ir  noteikta individuāla, 

palielināta aizsargjosla.  

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi” 3.punktu, normatīvā akta projektā neietver normas, kas 

cita starpā, dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto 

normatīvo regulējumu, ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 1.punktam, 21.panta pirmās daļas 3.punktam, 41.panta pirmās daļas 

1.punktam, un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmajai daļai, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

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

SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

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

nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2/2020 “Par 

Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr. 

27/2013 “Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem daļā” (pielikums Nr. 7 uz 2 lpp.), 

2.2. paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēt oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.skrunda.lv, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

8. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Umuri”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par nekustamā īpašuma „Umuri”, Skrundā, Skrundas novadā,  

kadastra Nr. 6209 04 0303, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Umuri”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 

004 0303, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000583726,  

2.2. uz zemes vienības daļas atrodas XXX piederoša saimniecības ēka. 

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 nekustamā īpašuma “Umuri”, Skrundā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot “par” – 12 (Ivars GRUNDMANIS, 

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

FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav,  

balsojumā nepiedalās domes deputāts Aivars SEBEŽS, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Umuri”, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6209 004 0302 sadalīšanu, 

http://www.skrunda.lv/
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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 „Līči”, Skrunda, Skrundas novads,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

9. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 30.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un XXX, dzīvesvieta “XXX” - XXX, Snēpelē, Snēpeles 

pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Raņķu 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”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no trijām 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” – 13 (Aivars 

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

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām: 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX 

un 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķi: ar kadastra 

apzīmējumu XXX – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība un XXX – 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 

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

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX” 

piešķiršanu.  
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām un būvēm. 

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” 13 (Aivars 

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

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Rudbāržu 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. 
 

11. § 

Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu  

bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.02.2019. pašvaldībā saņemto Aizsardzības ministrijas 

Valsts sekretāra vietnieka nodrošinājuma jautājumos M. PAŠKEVIČA vēstuli Nr. MV-N/282 

par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ulmaņu priedītes”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 003 0083, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā 

Aizsardzības ministrijas valdījumā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamā īpašuma “Ulmaņu priedītes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6278 003 0083, īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas Skrundas 

novada pašvaldībai 11.10.2012., Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr.100000511329,  

2.2. nekustamais īpašums “Ulmaņu priedītes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6278 003 0083, sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 6278 

003 0083, 16.25 ha platībā un mežaudzes. 

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 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 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 
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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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

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

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā Skrundas 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ulmaņu priedītes”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 003 0083, sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6278 003 0083, 16.25 ha platībā un mežaudzi, valsts 

aizsardzības uzdevumu īstenošanai, 

3.2. valstij Aizsardzības ministrijas personā nekustamo īpašumu bez atlīdzības 

nodot Skrundas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šī lēmuma 

3.1.punktā minētās funkcijas īstenošanai, 

3.3. valstij Aizsardzības ministrijas personā, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma 

tiesības uz šī lēmuma 3.1.punktā minēto nekustamo īpašumu, norādīt, ka īpašuma 

tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr valsts Aizsardzības ministrijas personā 

nodrošina šī lēmuma 3.1.punktā minētās funkcijas īstenošanu, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU, 

3.5. domes lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai. 
 

12. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar XXX 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.02.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu zemes vienības daļai “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 0,25 ha 

platībā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 14,71 ha platībā, 

2.2. daļa no zemes vienības iznomāta Jaunmuižas ciema iedzīvotājiem, 

mazdārziņiem.  

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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 
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3.1. pagarināt XXX, personas kods XXX, Lauku apvidus zemes nomas līgumu par 

zemes vienības daļu “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā”, kadastra 

apzīmējums XXX, 0,25 ha platībā, uz pieciem gadiem, mazdārziņam, lietošanas 

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

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro), 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

13. § 

Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržos,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.02.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

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

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, iznomāšanu 0,0032 ha 

platībā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. zemes vienība “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes 

(prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju 

izvērtēšanu lauku apvidos”, zemes vienības platība 0,0032 ha, 

2.2. uz zemes vienības atrodas XXX piederoša garāža. 

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” otro daļu, un Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” - 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību „XXX”, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 0,0032 ha platībā, kadastra Nr. XXX, uz 

pieciem gadiem - lietošanas mērķis - 1104 – transporta līdzekļu garāžu apbūve, 

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

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

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

14. § 

Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, iznomāšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.01.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX” - 

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

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 1,6 ha platībā iznomāšanu. 
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība “XXX”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas 

novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un 

piederošo zemju izvērtēšanu lauk apvidos”, zemes vienības platība 1,6 ha. 

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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību 1,6 ha platībā „XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, uz pieciem gadiem -  

lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

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

vērtības, ne mazāku kā 28 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.   
 

15. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības  

Nīkrāces pamatskolas nolikumā 

L. ROBEŽNIECE 
 

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 un Nīkrāces pamatskolas direktores Anitas 

SEBEŽAS  11.02.2020. pašvaldībā saņemto iesniegumu Nr. 1-11/7, atklāti balsojot, „par” – 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

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

1. Izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas nolikumā: 

1.1. papildināt nolikumu ar 9.3.punktu šādā redakcijā: 

“9.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem – kods 21015611,”, 

  1.2. papildināt nolikumu ar 9.4.punktu šādā redakcijā: 

“9.4. pamatizglītības tālmācības programmu – kods 21011114.”. 

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

FLUGRĀTI, Nīkrāces pamatskolas direktori Anitu SEBEŽU. 
 

16. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības  
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pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.02.2020. pašvaldībā saņemto Skrundas novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” direktores Dzintras EGLĪTES 

iesniegumu par nepieciešamību izdarīt izmaiņas iestādes 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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

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

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE) “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” nolikumā (apstiprināts ar Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdes, 

prot. Nr.14, 21.§, lēmumu), 

2.2. svītrot nolikumā 4.12. un 4.14.punktus  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI, 

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

FLUGRĀTEI. 
 

17. § 

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. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 11.02.2020. saņemts XXX, dzīvo “XXX” – XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX un XXX deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no adreses “XXX” -XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

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

Skrundas novada pašvaldībai un ir izīrēts XXX, 

2.3. 2.1.punktā minētām personām 12.02.2020. izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas 

novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4 XXX un XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

pārbaudi, un 12.pantu, kas paredz kārtību, 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” 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

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

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu no adreses “XXX” – 

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu no adreses “XXX” – 
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XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI, 

3.4. 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). 
 

18. § 

Par Rudbāržu pagasta bibliotēkas Ārējās apkalpošanas punkta likvidēšanu un 

grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam 

L. ROBEŽNIECE, V. FARNASTS, D. NEILANDS, G. DREIMANIS, A. ZALGAUCKIS,  

V. PAKULIS, I. IVĀNE, G. STEPANOVA, A. RUDZROGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.02.2020. pašvaldībā saņemto Ineses IVĀNES, 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājas, iesniegumu ar priekšlikumu likvidēt Rudbāržu 

pagasta bibliotēkas Ārējo apkalpošanas punktu Sieksātē, jo iedzīvotāji to neizmanto, ir lieli 

uzturēšanas izdevumi, nav lietderīgi un nav ekonomiska pamatojuma uzturēt pašvaldībai 

piederošo ēku un teritoriju ap to. Telpas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 

lūdz likvidēt no pašvaldības amatu saraksta 2020.gadam amatu - palīgstrādnieks Sieksātē, 

kura tiešie amata pienākumi ir uzkopt un uzturēt kārtību Rudbāržu pagasta bibliotēkas Ārējā 

apkalpošanas punktā Sieksātē un teritorijā ap ēku.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātam Valteram FARNASTAM, kurš 

ierosina dot vārdu izteikties Sieksātes iedzīvotājiem, ņemot vērā pašvaldībā saņemto 

iedzīvotāju iesniegumu (pielikums Nr. 8 uz 2 lpp.). 

Loreta ROBEŽNIECE informē par apmeklētāju skaitu pēdējos gados bibliotēkā Sieksātē, tie 

bijuši pieci apmeklētāji, no kuriem lielākā daļa lasīja piegādātos žurnālus un laikrakstu 

“Kurzemnieks”. Trīs no minētajiem bibliotēkas apmeklētājiem pārvākušies dzīvot uz citu 

vietu. Tika pieņemts lēmums reorganizēt Rudbāržu pagasta Sieksātes bibliotēku par 

Rudbāržu pagasta bibliotēkas Ārējo apkalpošanas punktu. Pēdējā gada laikā par grāmatām 

neviens nav interesējies. Raņķu pagastā un Saveniekos grāmatas iedzīvotājiem, kuri 

izrādījuši interesi, piegādā pagasta pārvaldnieks vai sociālais darbinieks. Ja interese par 

grāmatām tiktu izrādīta Sieksātē, sadarbojoties ar Rudbāržu un Skrundas bibliotēkām, kā arī 

pagasta pārvaldi, grāmatas tiktu piegādātas.  

Deputāts Valdis PAKULIS uzsver, ka iedzīvotāju iesniegumā nekas nav minēts par 

bibliotēku, iedzīvotājus vairāk interesē ēka kā pulcēšanās vieta.  

Loreta ROBEŽNIECE izsakās, ka, likvidējot bibliotēkas Ārējo apkalpošanas punktu, netiek 

likvidētas telpas. No amatu saraksta būtu likvidēts amats – palīgstrādnieks Sieksātē.  

Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ izsakās, ka ēkas uzturēšanas izmaksas vienam 

cilvēkam ir nesamērīgas.  

Sieksātes iedzīvotājs Dainis NEILANDS jautā, vai zināms, cik daudz ticis lietots internets no 

2014.gada. 

 

 

Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka Sieksātes centrā uz šo brīdi deklarējušies 38 cilvēki, no 

kuriem bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem ir deviņi. Ēkā pieejamo internetu izmantojis 

viens zēns.  

Dainis NEILANDS izsakās, ka internetu izmantojuši arī svaru zāles apmeklētāji. Sieksātes 

bibliotēkas bibliotekāre žurnālus nesusi lasīšanai uz svaru zāli.   

Klātesošie diskutē par ēkas uzturēšanas izmaksām.  

Dainis NEILANDS ierosina saglabāt bibliotēkas Ārējo apkalpošanas punktu Sieksātē, to 

nosaka Bibliotēkas likums. Ir jābūt pieejamam bezmaksas internetam. Jābūt pieejamai svaru 

zālei.  

Klātesošie diskutē par svaru zāles izmantošanas iespējām.  
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Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE izsakās, ka četru mēnešu laikā, kopš viņa 

strādā par pagasta pārvaldnieci, neviens nav interesējies par iekļuvi svaru zālē. Nav arī 

izrādīta interese par dušas telpu izmantošanu. Bibliotekāre grāmatu apmaiņai transportu ne 

reizi nav prasījusi. Vismaz divas reizes mēnesī ēka ir tikusi apsekota, pievesta malka.  

Dainis NEILANDS izsakās, ka no pagasta pārvaldnieces saņēmis informāciju, ka ēka tiek 

pārdota un trenažieri no tās ir jāizvāc.  

Loreta ROBEŽNIECE jautā Dainim NEILANDAM konkrētus priekšlikumus par bibliotēkas 

darbības nodrošināšanu. 

Dainis NEILANDS izsakās, ka vienu reizi nedēļā bibliotēka būtu nepieciešama, lai būtu arī 

internets vismaz uz bibliotēkas akreditācijas laiku.   

Loreta ROBEŽNIECE skaidro, ka bibliotēkai izbraukt vienu reizi nedēļā nebūtu nekādas 

problēmas, to pat var darīt, piemēram, sociālais darbinieks.  

Aldis ZALGAUCKIS atgādina, ka akreditēta ir Rudbāržu bibliotēka, kurai ir Ārējās 

apkalpošanas punkts Sieksātē. Ārējās apkalpošanas punkts var būt arī autobuss, kurš pieved 

klāt grāmatas.  

Sieksātes iedzīvotājs Guntars DREIMANIS ierosina vienu gadu atstāt bibliotēkas Ārējo 

apkalpošanas punktu, lai būtu arī internets.  

Aldis ZALGAUCKIS paskaidro par interneta pieslēgumu, ko nodrošināja ar valsts projektu 

“Trešais tēva dēls”. Projekts ir beidzies un bezmaksas internets jau tagad tur nav. Kādam par 

internetu ir jāmaksā. Ēku uzturēšana vēl vairāk sadārdzināsies. Internets varētu būt maksas 

pakalpojums.  

Deputāts Valdis PAKULIS jautā par ēkas pārdošanu. 

Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka vienīgā reize, kad par ēkas atsavināšanu tika runāts, bija 

saistībā ar mācītāja BITĀNA vēstuli par vēlmi iegādāties ēku īpašumā.  

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE izsakās par ēkas uzturēšanas 

problēmām. Pašvaldībai nav lietderīgi uzturēt tukšas telpas gandrīz par divpadsmit 

tūkstošiem gadā, nerēķinot malkas iegādi.  

Loreta ROBEŽNIECE skaidro, ka lēmums par ēkas pārdošanu līdz šim nav pieņemts.  

Inese IVĀNE izsakās, ka svari, kas atrodas ēkā, ir vismaz ar astoņdesmit procentu 

nolietojumu, un līdz šim, kopš strādā par pārvaldnieci, neviens par svaru telpas apmeklēšanu 

nav interesējies. Sieksātes bibliotēku par Rudbāržu pagasta bibliotēkas Ārējo apkalpošanas 

punktu izveidoja 2012.gadā ar deputātu lēmumu. Rudbāržu bibliotēkas vadītāja vienu reizi 

mēnesī braukusi uz Sieksāti, arī apbraukājusi mājas. Cilvēki interesi par grāmatām izrādījuši 

arvien mazāk. Žurnāli uz Sieksāti sūtīti 2018.gada janvārī, tādas ziņas devusi Rudbāržu 

bibliotēkas vadītāja. 

Valdis PAKULIS ir neizpratnē par lēmumu projektā iekļauto tekstu: telpas nav 

nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai.  

Loreta ROBEŽNIECE izsakās, ka, ņemot vērā kopējo apmeklētāju skaitu, bibliotēkas 

Ārējais apkalpošanas punkts tiek likvidēts, bet piedāvāt iedzīvotājiem alternatīvu iespēju, kā 

apmainīt grāmatas. 

Valdis PAKULIS uzsver, ka tas lēmuma projektā nav rakstīts.  

Guntars DREIMANIS izsakās par kino demonstrēšanu Sieksātes pagasta namā, kultūras 

pasākumiem, kuri bijuši ļoti apmeklēti. Kino demonstrēšana tikusi pārtraukta.  

Deputāte Gunta STEPANOVA ierosina kopīgi padomāt ar kultūras darbiniekiem, ko vēl 

varētu minētajās telpās darīt. Pēc gada lemt, ko darīt tālāk.  

Deputāts Aivars RUDZROGA jautā, vai konkrētā punkta iekļaušana darba kārtībā nav 

pretrunā likumam “Par pašvaldībām”, kur 31.pantā noteikts, kādā gadījumā dome var 

apspriest izsludinātajā darba kārtībā neiekļautos jautājumus.  

Loreta ROBEŽNIECE atgādina par komiteju apvienotajā sēdē pieņemto lēmumu domes sēdē 

izskatīt jautājumu par Rudbāržu pagasta bibliotēkas Ārējās apkalpošanas punkta likvidēšanu.  

Aivars RUDZROGA izsakās, ka likumā noteikts, ka ne mazāk kā divām trešdaļām jābūt par 

jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina jautājumu skatīt marta sēdē un lūdz izvērtēt iespēju likvidēt 
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bibliotēkas Ārējo apkalpošanas punktu, grāmatas uz Sieksāti lasītājiem piegādāt 

starpinstitucionāli sadarbojoties. 

Aldis ZALGAUCKIS ierosina līdz marta sēdei Sieksātes iedzīvotājiem nākt ar saviem 

priekšlikumiem, ko Sieksātes pagasta ēkā darīt turpmāko gadu.   

Atklāti balsojot, “par” – 10 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

balsojumā nepiedalās Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, nolemj: 

Jautājumu “Par Rudbāržu pagasta bibliotēkas Ārējās apkalpošanas punkta likvidēšanu un 

grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam” skatīt Skrundas 

novada domes komiteju apvienotajā sēdē martā.  
 

19. § 

Par piedalīšanos kopprojektā “Vietējās produkcijas realizēšanai  

paredzētas vides radīšana un labiekārtošana, tirdzniecības  

stendu izgatavošana un uzstādīšana Skrundas tirgū” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

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

7.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 kopprojektu “Vietējās produkcijas 

realizēšanai paredzētas vides radīšana un labiekārtošana, tirdzniecības stendu izgatavošana 

un uzstādīšana Skrundas tirgū”. 

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” – 13 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

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

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, 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 7.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 kopprojektu “Vietējās produkcijas 

realizēšanai paredzētas vides radīšana un labiekārtošana, tirdzniecības stendu 

izgatavošana un uzstādīšana Skrundas tirgū”. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 

25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 

80% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši 

euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 20% no attiecināmajām izmaksām, kas 

sastāda 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, nulle centi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju 

Edgaru ZEBERLIŅU. 
 

20. § 

Par zemes vienību “Lankalni Plus”, Dzeldā,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.02.2020. pašvaldībā saņemto SIA “SBS Latvia”, 

juridiskā adrese “Lankalni Plus”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, kuru pārstāv 
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īpašnieks SCF TOMASZ SKLODOWSKI, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lankalni 

Plus”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0059, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0059 un 6268 003 0207 apvienošanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Lankalni Plus”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. 6268 003 0059, pieder SCF TOMASZ SKLODOWSKI saskaņā 

ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000251650, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 0,6 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6268 003 0059, un 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 003 0207, 

uz kurām atrodas ēka, kadastra apzīmējums 6268 003 0059 001. 

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” – 13 (Aivars 

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

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE) „pret” 

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

3.1. apvienot zemes vienības „Lankalni Plus”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, 0,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 003 0059, un 0,7 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6268 003 0207, un izveidot vienu zemes vienību, zemes 

vienības lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 19.03.2020., plkst. 0800, domes sēde - 26.03.2020., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0905 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          27.02.2020. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          27.02.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


