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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 

(tiešsaistē) 

2021. gada 29. aprīlī                                                         Nr. 10 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0830 

Sēdi atklāj plkst. 0830 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par SIA “Skrundas TV” 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par Skrundas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

4. Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” likvidēšanu 

5. Par papildu finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” pilnīgai realizācijai 

6. Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu lifta – pacēlāja izbūvei adresē XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

7. Par tirdzniecību Skrundas tirgus laukumā Skrundas svētkos 2021. gada 15. maijā 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu  

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu  

10. Par telpu nomas līguma izbeigšanu  

11. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ” 

12. Par dzīvokļa XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

13. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda 

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

15. Par nekustamā īpašuma “Niedrāji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma 

maiņu 

16. Par adreses Zibens iela 8, Skrunda, Skrundas novads, likvidēšanu  

17. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, piešķiršanu  

18. Par nekustamā īpašuma Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu  

19. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Savenieki”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai  

20. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Pils ielā 8, 

Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Brandavas”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lēnu Druvas”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Apsītes”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  
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24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemji”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Spundiņi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

28. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un investīciju 

plāna aktualizēšanu  

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

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

samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu  

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Aivars RUDZROGA  

Valters FARNASTS  

Valdis PAKULIS 

Ivars GRUNDMANIS 

Aivars SEBEŽS  

Dzintars ANKEVICS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Jānis BRŪVERIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Andrejs SALMINS (aizņemts pamatdarbā) 

Ainārs ZANKOVSKIS (slims) 
 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Attīstības nodaļas vadītājs   Edgars ZEBERLIŅŠ 

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

Nekustamo īpašumu speciālists   Normunds DANENBERGS 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Projektu koordinatore    Viktorija REINE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

VPVKAC speciāliste     Rudīte KRONLAKA 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par komiteju apvienotajā sēdē 

22.04.2021. izskatītiem jautājumiem, par kuriem lēmumus pieņemt domes sēdē. 
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Atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

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

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), 

Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 29.04.2021. sēdes darba kārtībā jautājumus, kas izskatīti 

komiteju apvienotajā sēdē 22.04.2021.: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par SIA “Skrundas TV” 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par Skrundas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

4. Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” likvidēšanu 

5. Par papildu finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” pilnīgai realizācijai 

6. Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu lifta – pacēlāja izbūvei adresē XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

7. Par tirdzniecību Skrundas tirgus laukumā Skrundas svētkos 2021. gada 15. maijā 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu  

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu  

10. Par telpu nomas līguma izbeigšanu  

11. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ” 

12. Par dzīvokļa XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

13. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda 

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

15. Par nekustamā īpašuma “Niedrāji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma 

maiņu 

16. Par adreses Zibens iela 8, Skrunda, Skrundas novads, likvidēšanu  

17. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, piešķiršanu  

18. Par nekustamā īpašuma Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu  

19. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Savenieki”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai  

20. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Pils ielā 8, 

Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Brandavas”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lēnu Druvas”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Apsītes”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemji”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Spundiņi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

28. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un investīciju 

plāna aktualizēšanu  

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

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

samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas nolikuma 
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apstiprināšanu  

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE iepazīstina deputātus ar domes sēdē iebalsojamiem 

jautājumiem: 

1. Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas Pasts” 

2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

3. Par atklāta konkursa izsludināšanu uz vakanto Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāja amatu, pretendentu atlases komisijas 

izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

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

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

5. Par nekustamo īpašumu apvienošanu  

6. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda  
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtībā 

iekļaujamiem jautājumiem. 

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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas 

novada dome nolemj: 

Iekļaut Skrundas novada domes 29.04.2021. sēdes darba kārtībā jautājumus: 

1. Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas Pasts” 

2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

3. Par atklāta konkursa izsludināšanu uz vakanto Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāja amatu, pretendentu atlases komisijas 

izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

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

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

5. Par nekustamo īpašumu apvienošanu  

6. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda  
 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par Skrundas novada domes sēdes kopējo darba 

kārtību. 

Atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

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

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), 

Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 29.04.2021. sēdes darba kārtību: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par SIA “Skrundas TV” 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par Skrundas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu  

4. Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” likvidēšanu 

5. Par papildu finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” pilnīgai realizācijai 

6. Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu lifta – pacēlāja izbūvei adresē XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

7. Par tirdzniecību Skrundas tirgus laukumā Skrundas svētkos 2021. gada 15. maijā 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu  

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu  
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10. Par telpu nomas līguma izbeigšanu  

11. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ” 

12. Par dzīvokļa XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

13. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda 

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

15. Par nekustamā īpašuma “Niedrāji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma 

maiņu 

16. Par adreses Zibens iela 8, Skrunda, Skrundas novads, likvidēšanu  

17. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, piešķiršanu  

18. Par nekustamā īpašuma Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu  

19. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Savenieki”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai  

20. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Pils ielā 8, 

Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Brandavas”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lēnu Druvas”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

23. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Apsītes”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

25. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemji”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Spundiņi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

28. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un investīciju 

plāna aktualizēšanu  

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

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

samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas nolikuma 

apstiprināšanu  

31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

32. Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas Pasts” 

33. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

34. Par atklāta konkursa izsludināšanu uz vakanto Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāja amatu, pretendentu atlases komisijas 

izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu  

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

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

36. Par nekustamo īpašumu apvienošanu  

37. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda  
 

1. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2020. gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2020. gada 
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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” – 11 (Aldis 

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

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2020. gada pārskatu (pielikums 

Nr. 1 uz 21 lp.). 
 

2. § 

Par SIA “Skrundas TV” 2020. gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas TV” 2020. 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” – 11 (Aldis 

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

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt SIA “Skrundas TV” 2020. gada pārskatu (pielikums Nr. 2 uz 5 lpp.). 
 

3. § 

Par Skrundas novada pašvaldības 2020. gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības 2020. gada pārskatu. 

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

ka „tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par 

budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, atklāti balsojot, „par” – 10 

(Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aivars 

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Valters FARNASTS), 

Skrundas novada dome nolemj:  

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2020. gada pārskatu (pielikums Nr. 3 uz 

56 lp.). 
 

4. § 

Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” likvidēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības 

kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 120. panta pirmās 

daļas 1. punktu, kas nosaka, ka kapitālsabiedrības darbība izbeidzas ar dalībnieka 

(akcionāra) lēmumu, 121. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka kapitālsabiedrības likvidāciju 

veic valdes locekļi, ja institūcija, kura pieņēma lēmumu par kapitālsabiedrības darbības 

izbeigšanu, tajā nav noteikusi citādi, un ceturto daļu, kas nosaka, ka ja likvidāciju veic valdes 

locekļi, atlīdzību likvidatoriem un tās izmaksas kārtību nosaka dalībnieku (akcionāru) 

sapulce, 122. pantu, kurā norādīts, kam jābūt pieteikumā par kapitālsabiedrības darbības 

izbeigšanu un tās likvidāciju, 124-125. pantu, kur noteikts sagatavot likvidācijas slēguma 

finanšu pārskatu, mantas sadales plānu un atlikušās mantas sadali, atklāti balsojot, „par” – 11 
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(Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. Izbeigt SIA “Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241, darbību to likvidējot, 

2. Uzdot SIA “Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241 likvidāciju veikt līdzšinējam SIA 

“Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241 valdes loceklim – Alanam PERŠEVICAM, 

personas kods XXX, ieceļot viņu par SIA “Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241, 

likvidatoru, 

3. Nenoteikt SIA “Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241 likvidatoram atlīdzību, 

4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM kā SIA “Skrundas TV”, 

reģ. Nr. 50003293241, kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt dalībnieka lēmumu, 

atbilstoši lēmuma 2. un 3. punktā noteiktajam, 

5. Uzdot SIA “Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241, likvidatoram iesniegt 

dokumentus LR UR, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 122. pantam, 

6. Uzdot SIA “Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241 likvidatoram sastādīt SIA 

“Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241, likvidācijas slēguma finanšu pārskatu, mantas 

sadales plānu un atlikušās mantas sadali atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 124. un 125. pantam, 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

5. § 

Par papildu finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” pilnīgai 

realizācijai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par papildus finansējuma nepieciešamību 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” pilnīgai realizācijai.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 490 736,97 EUR (četri simti 

deviņdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro, deviņdesmit septiņi  centi), tai 

skaitā ERAF finansējums – 414 752,74 EUR (četri simti četrpadsmit tūkstoši septiņi 

simti piecdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi), pašvaldības finansējums – 

53 469,33 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit 

trīs centi), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 21 937,50 EUR (divdesmit viens 

tūkstotis deviņi simti trīsdesmit septiņi euro, piecdesmit centi), valsts budžets 577,40 

EUR  (pieci simti septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit centi), kuru ietvaros tiek 

pārbūvēti četri infrastruktūras objekti un veidotas 40 sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu sniegšanas vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem, 

2.2. ņemot vērā Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 12.04.2021. sēdes 

(prot. Nr. 3.9/6 1.§) lēmumu, projekta pilnīgai realizācijai papildus nepieciešamais 

finansējums 28 440,37 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 

trīsdesmit septiņi centi) infrastruktūras izveides objektu izmaksu plānotā 

sadārdzinājuma segšanai. 

3. 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” – 8 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, par 
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jautājumu nebalso un nepiedalās balsojumā deputāti Valters FARNASTS, Aivars 

RUDZROGA un Valdis PAKULIS, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. slēgt līgumu par Atklāta konkursa 1. daļu šādā apjomā “Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju un 

saimniecības ēkas būvniecība (BIS Nr.BIS-BL-245145-730)” ar pretendentu, kura 

piedāvājums atbilst visām prasībām un ir ar viszemāko cenu - SIA “BŪVFIRMA 

INBUV”, reģ. Nr. 41203038958, ar līgumcenu 363 126,73 EUR (trīs simti sešdesmit 

trīs tūkstoši viens simts divdesmit seši euro, septiņdesmit trīs centi), bez PVN; 

439 383,34 EUR (četri simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro, 

trīsdesmit četri centi) ar PVN, 

3.2. paredzēt 28 440,37 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro, 

trīsdesmit septiņi centi) pašvaldības 2022. gada budžetā, 

3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot projekta vadītājai, p/a “Sociālais dienests” 

direktorei Andai VĪTOLAI.  
 

6. § 

Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu lifta – pacēlāja izbūvei adresē  

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.03.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu rast risinājumu vīra XXX, kurš ir 

ar I grupas invaliditāti un pārvietošanās grūtībām, izkļūšanai un iekļūšanai pirmā stāva 

dzīvoklī adresē XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.   

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka 

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

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, “par” – 10 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

nav, „atturas” - nav, deputāts Aivars RUDZROGA nepiedalās balsojumā, Skrundas novada dome 

nolemj: 
2.1. piešķirt finansējumu 12082,07 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņdesmit divi euro, 

septiņi centi) apmērā ar PVN lifta – pacēlāja vietas izbūvei adresē XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā (tāme – pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.), 

2.2. finansējumu paredzēt pašvaldības 2022. gada budžetā, 

2.3. kontroli par lēmumu izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM, finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI. 
 

7. § 

Par tirdzniecību Skrundas tirgus laukumā Skrundas svētkos 2021. gada 15. maijā 

 L. ROBEŽNIECE 
 

Atbalstot uzņēmējdarbību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

10. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko 

darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”, saskaņā 

ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” II1. nodaļu -  Prasības tirdzniecībai, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

1. Noteikt, ka Skrundas tirgus laukumā Skrundas svētku laikā 2021. gada 15. maijā 

maksa no tirdzniecības dalībniekiem par tirdzniecības vietu netiek iekasēta, 
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2. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” Skrundas tirgus laukumā tirdzniecības laikā 

Skrundas svētku laikā 2021. gada 15. maijā nodrošināt Ministru kabineta 2020. gada 

9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” II1. nodaļas -  Prasības tirdzniecībai, prasības, 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

loceklim Sandim JAPĒŅINAM.  
 

8. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/4  1.- 7.§ no 16.04.2021. 

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”, 

4. panta ceturtās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka “persona, kurai Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir 

noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un 

par ko ir noslēgts zemes nomas līgums” un 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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, 

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

Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu: 

 2.1.1. 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro, nulle centi) nekustamo 

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

ar kopējo platību 12 300 m2, 

 2.1.2. 7400,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - zemi “Rudzlejas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6282 001 0003, ar kopējo platību 2,12 ha, 

 2.1.3. 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro, nulle centi) nekustamo 

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

platību 1717 m2, 

 2.1.4. 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro, nulle centi) nekustamo 

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

ar kopējo platību 5518 m2, 

 2.1.5. 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - zemi “Niedrāji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6209 002 0246, ar kopējo platību 11 500 m2, 

 2.1.6. 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - zemi 

Alejas ielā 4, Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 

005 0149, ar kopējo platību 3 033 m2, 

 2.1.7. 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro, nulle centi) nekustamo 

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

ar kopējo platību 2004 m2, 

 2.2.  uzaicināt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas: 

   2.2.1. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Rīgā, noslēgt pirkuma līgumu 

nekustamam īpašumam - zemei “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, 
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   2.2.2. Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecības “Pīlādži VR”, reģ. Nr. 

41201010883, īpašnieku Vijaru REIHLERU, juridiskā adrese “Ziediņi”, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam 

īpašumam – zemei “Rudzlejas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6282 001 0003, 

   2.2.3. XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, noslēgt pirkuma līgumu 

nekustamam īpašumam – zemei XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, 

   2.2.4. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam – zemei “XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

   2.2.5. SIA “Skrunda”, reģ. Nr. 46103000821, juridiskā adrese “Dīķsaimniecība”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam 

īpašumam – zemei “Niedrāji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6209 002 0246, 

   2.2.6. SIA “Kalnmuižas viesnīca”, reģ. Nr. 42103031609, juridiskā adrese Alejas 

iela 4, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, noslēgt pirkuma līgumu 

nekustamam īpašumam – zemei Alejas ielā 4, Sieksātē, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 005 0149, 

   2.2.7. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam – zemei “XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

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

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu 

 L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/4 8.§ no 16.04.2021. 

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 

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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

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

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

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu - XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar kopējo platību 70,4 m2,  

 2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt pirkuma 

līgumu nekustamam īpašumam - dzīvoklim XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, 

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

10. § 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, 31.03.2021. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nomas līguma izbeigšanu garāžai 



11 

 

XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 25.06.2015. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese 

“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, noslēgts XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, telpu nomas līgums Nr. 2.6.6/7/2015 ar kopējo platību 11,8 m2, 

nosakot nomas maksu 0.17 EUR (nulle euro, septiņpadsmit centi) par 1 m2 mēnesī un 

PVN likumos noteiktā kārtībā un apmēros līdz 30.06.2020., 

2.2. 01.12.2020. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese 

“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, noslēgta vienošanās Nr. 1 par XXX, 

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, līguma termiņa pagarināšanu līdz 

30.06.2025. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

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

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

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

3.1. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 2.6.6/7/2015 par garāžas XXX, 

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomu ar 01.05.2021., 

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

11. § 

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ” 

 L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību  “Viesturi AZ”, 

(iepriekšējais nosaukums līdz 14.05.2013. Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība 

"VIESTURI") reģ. Nr. 41201006695, turpmāk Sabiedrība, valdes locekles Žannas ANDŽES 

iesniegumu par nomas maksas samazināšanu par marta mēnesi, pamatojoties uz apgrozījuma 

kritumu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 02.01.2007. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgts nomas līgums 

par telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 77,7 m2, 

nosakot nomas maksu Ls 0,90 (nulle lati, deviņdesmit santīmi), t.i., 1,28 EUR (viens 

euro, divdesmit astoņi centi), mēnesī par 1 m2 t.sk. PVN līdz 02.01.2012., 

2.2. 05.02.2009. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās 

Nr. 1 par nomas līguma telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nosakot 

nomas maksu Ls 70,51 (septiņdesmit lati, piecdesmit viens santīms) mēnesī, t.sk. 

PVN,  

2.3. 06.02.2012. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās 

Nr. 2 par telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma 

pagarināšanu līdz 06.02.2022., 

2.4. 24.10.2013. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgts nomas līgums 

Nr. 9-3/6 par telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 

77 m2, nosakot nomas maksu Ls 1,60 (viens lats, sešdesmit santīmi), t.i., 2,28 EUR 

(divi euro, divdesmit astoņi centi), mēnesī par 1 m2 un PVN uz pieciem gadiem, 

2.5. 01.10.2018 Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās Nr. 1 

par telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu 

līdz 23.10.2023., 

2.6. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ierobežojot preču tirdzniecību, 

2.7. Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par 
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publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas 

nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību” 3. punkts  nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas 

kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs 

(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika 

periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus 

nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu piemēro nomas maksas 

atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem 

kritērijiem:  

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, 

augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, 

martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem 

ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies 

laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies 

vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 

samazinājumu. 

3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, 

tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par 

labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 

3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas 

process; 

3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības 

pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas 

parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša 

pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu 

atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas 

grafiku; 

3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā 

persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās 

vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta 

juridiskā persona vai personu apvienība. 

2.8. saskaņā ar Sabiedrības iesniegtiem datiem, tā 2019. gada 12 mēnešu vidējie 

ieņēmumi ir 12 524,73 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro, 

septiņdesmit trīs centi), savukārt 2021. gada janvāra, februāra un marta vidējie 

ieņēmumi ir 7276,64 EUR (septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro, 

sešdesmit četri centi). 2021. gada ieņēmumi salīdzinājumā 2019. gada 12 mēnešu 

vidējiem ieņēmumiem ar ir samazinājušies par 42%. 

3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7. punktu “noteikt, ka mazumtirdzniecības 

pakalpojumus klātienē sniedz tikai: 5.7.1. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas); 5.7.2. 

optikas preču veikali; 5.7.3. degvielas uzpildes stacijas; 5.7.4. tirdzniecības vietas, kurās 

drīkst tirgot šādas preču grupas: 5.7.4.1. pārtikas preces; 5.7.4.2. higiēnas preces; 5.7.4.3. 

pirmās nepieciešamības saimniecības preces; 5.7.4.4. mobilo telefonu priekšapmaksas 

kartes; 5.7.4.5. tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās 

smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; 5.7.4.6. dzīvnieku barību un preces; 5.7.4.7. preses 

izdevumus; 5.7.4.8. sabiedriskā transporta biļetes; 5.7.4.9. mutes un deguna aizsegus un 

individuālos aizsardzības līdzekļus; 5.7.4.10. mājražotāju lauksaimniecības produkciju; 

5.7.4.11. ziedus;” un “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 14. pantu, 

kas nosaka, ka “ (1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un 

publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas 

https://likumi.lv/ta/id/316118#p5
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
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līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, 

biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā 

ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī 

nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par 

patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem 

īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.” un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija 

noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā 

ar Covid-19 izplatību” 3. punktu, kas nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas 

kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs 

(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet 

ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, 

saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja 

nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 3.1. nomnieka ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, 

decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. 

gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks 

faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, 

samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 

samazinājumu” un 5.2. punktu, kas nosaka, ka “5. Iznomātājs piemēro: 5.2. nomas maksas 

samazinājumu atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam 

samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās 

nomas maksas. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem 

pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā 

īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus. Pašvaldība domes 

lēmumā var noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju, kas piemērojama 

pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas 

nomas līgumiem” atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, 

Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

3.1. samazināt SIA “Viesturi AZ”, reģ. Nr. 41201006695,  telpu nomas maksu 42% 

apmērā no mēneša nomas maksas  2021. gada marta mēnesī par: 

3.1.1. Telpu nomu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo 

platību 77,7 m2, 

3.1.2. Telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējā platību 

77 m2, 

3.2. ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu 

iznomātājam, 

3.3. uzdot pašvaldības grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI veikt pārrēķinu par 3.1. punktā 

minēto periodu, 

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

12. § 

Par dzīvokļa XXX, Raņķos, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.04.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegumu par dzīvokļa XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, iegādi.  

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

https://likumi.lv/ta/id/316118#p5
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var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis 

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

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Raņķos, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

13. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.03.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, 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”  - 11 (Aldis 

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

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

14. § 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 L. ROBEŽNIECE  
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.102.2021. pašvaldībā saņemto zemnieku saimniecības 

“JOKAS”, juridiskā adrese “Jokas”, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads, īpašnieka Jāņa 

UZULĒNA  elektronisko vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Lielie Čuči”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6282 003 0058, pieder zemnieku saimniecībai “JOKAS”, reģ. Nr. 

46101001381, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000253428,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 8,3 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6282 001 0028, un 50,96 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 003 

0058.  

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 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” – 

11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

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

3.1. izmainīt zemes vienības daļai “Lielie Čuči”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums 6282 001 0028, 1.4 ha platībā lietošanas mērķi - 0201 – 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. izmainīt zemes vienības daļai “Lielie Čuči”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums 6282 003 0058, 24.2 ha platībā lietošanas mērķi - 0201 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam 

Normundam DANENBERGAM.  
 

15. § 

Par nekustamā īpašuma “Niedrāji”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par nekustamā īpašuma “Niedrāji”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, nosaukuma maiņu. 

2. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,4051 ha platībā, kadastra apzīmējums 

6229 008 0163. 

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” – 

11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izmainīt nekustamajam īpašumam nosaukumu „Niedrāji”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, kadastra apzīmējums 6229 008 0163, 0,4051 ha platībā, uz 

nosaukumu „Niedrītes”, Skrundas 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. 
 

16. § 

Par adreses Zibens iela 8, Skrunda, Skrundas novads, likvidēšanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.04.2021. pašvaldībā saņemto Valsts zemes dienesta 

adrešu reģistra daļas vadītājas Natālijas AVOTIŅAS elektronisko vēstuli par adreses Zibens 

iela 8, Skrunda, Skrundas novads, likvidēšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6209 004 0253 atradās ēka (kadastra apzīmējums 6209 004 0253 001) ar adresi 

Zibens iela 8, Skrunda, Skrundas novads (adreses klasifikatora kods 106031222), kura ir 

dzēsta no kadastra informācijas sistēmas – ēka ir nojaukta. 

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 
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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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

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

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

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

3.1. likvidēt adresi Zibens iela 8, Skrunda, Skrundas novads (adreses klasifikatora 

kods 106031222), 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

17. § 

Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX,  

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.03.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par ēkas īpašuma izveidošanu 

un adreses piešķiršanu garāžai Rudbāržos.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka, pamatojoties uz 1994. gada 

6. maija Aktu, XXX pieder garāža XXX, Rudbāržos.   

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 noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

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

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

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

3.1. izveidot ēku īpašumu un garāžai XXX, kadastra apzīmējums XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novada, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX, piešķirt adresi XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, LV-3324, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
 

18. § 

Par nekustamā īpašuma Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.04.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, un XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumus 

par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļu 700 m2   platībā un 300 m2 platībā Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, iegādi.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt 

pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) 

lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas 

pilsētā”, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1012 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

2.3. pēc spēkā esošā Skrundas novada teritorijas plānojuma nekustamais īpašums 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā, 

jaunizveidojamo zemesgabalu minimālās platības:  

2.3.1. savrupmāju ēku tipa apbūvei 300 m2, 
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2.3.2. dvīņu ēku tipa apbūvei 600 m2, 

2.3.2. savrupmāju ēku tipa apbūvei 1200 m2. 

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” – 

10 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās 

domes deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 0,0312 ha platībā piešķirt adresi 

XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0600 – 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, 

3.2. piešķirt paliekošai zemes vienībai 0,07 ha platībā adresi Brīvības iela 7, Skrunda, 

Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0600 – neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

19. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma  

“Savenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

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

projekta lietu par nekustamā īpašuma “Savenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 002 0056, sadalīšanu. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta 3. punktu, kas nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta 

noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par 

pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto 

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

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 10 (Aldis 
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ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

deputāts Valters FARNASTS nepiedalās balsojumā, Skrundas novada dome nolemj:  

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

par nekustamā īpašuma “Savenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums 6229 005 0075, zemes vienību sadalīšanai, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 005 

0064, nosaukumu “Labzeme”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

2.3. paliekošām zemes vienībām:  7,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 005 

0063, un  3,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 005 0115, atstāt nosaukumu 

“Savenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 

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

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

20. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma  

Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

 L. ROBEŽNIECE 
 

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

projekta lietu par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6209 003 0258, sadalīšanu. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8. panta 3. punktu, kas nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta 

noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par 

pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto 

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

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

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

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6209 003 0258, zemes vienības sadalīšanai, 
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2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0,1776 ha platībā, kadastra apzīmējums 6209 

003 0342, adresi Raiņa iela 19C, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības 

lietošanas mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, noteikt zemes 

vienībai statusu – starpgabals, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 3.5609 ha platībā, kadastra apzīmējums 6209 003 

0341, atstāt adresi Pils iela 8, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas 

mērķis – 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

21. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Brandavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.04.2021. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, 

valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Brandavas”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Brandavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6229 017 0015, pieder SIA “EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, 

saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 100000193234,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 59,9 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6229 017 0015 un 2,38 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 017 0032,  

2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr. 01-

11/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no SIA 

“EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, mežu zemi 3,48 ha platībā, kas 

atdalāma no nekustamā īpašuma “Brandavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 017 0015. 

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, nekustamā īpašuma īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

“Brandavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 017 0015, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6229 017 0015, sadalīšanai, 

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 jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 2,34 ha platībā nosaukumu “Brandavas 

mežs”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
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3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

22. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Lēnu Druvas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE  
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.04.2021. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, 

valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Lēnu Druvas”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Lēnu Druvas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6268 001 0093, pieder SIA “EKO DRUVA”, reģistrācijas 

Nr.52103027681, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000163145,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no piecām zemes vienībām,  

2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr. 01-

11/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no SIA 

“EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, mežu zemi 4,0 ha platībā un 2,89 ha 

platībā, kas atdalāmas no nekustamā īpašuma “Lēnu Druvas”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 001 0093. 

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, nekustamā īpašuma īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienību sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

“Lēnu Druvas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 001 0093, 

zemes vienību: kadastra apzīmējumu 6268 001 0093 un kadastra apzīmējumu 6268 

001 0239, sadalīšanai, 

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. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada 

teritorijas plānojumam, 

3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 4,0 ha platībā, kas atdalāma no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 001 0093, nosaukumu “Druvas mežs”, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

3.7. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 2,89 ha platībā, kas atdalāma no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 001 0239, nosaukumu “Lēnu mežs”, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, 

3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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23. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Apsītes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.04.2021. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, 

valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Apsītes”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Apsītes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6268 003 0033, pieder SIA “EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr.52103027681, 

saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

72,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 12,1 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6268 003 0033,  

2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr. 01-

11/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no SIA 

“EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, mežu zemi 1,69 ha platībā, kas 

atdalāmas no nekustamā īpašuma “Apsītes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6268 003 0033. 

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, nekustamā īpašumu īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

- 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

“Apsītes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0033, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 003 0033 sadalīšanai, 

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 jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada 

teritorijas plānojumam, 

3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 1,69 ha platībā nosaukumu “Apsītes 

mežs”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.04.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 

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

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 
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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, personas kods XXX, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām un ēkām.  

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, nekustamā īpašumu īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

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

kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai, 

3.2. 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 jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada 

teritorijas plānojumam, 

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

Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

25. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Jaunkrogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.04.2021. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, 

valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemji”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Jaunkrogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6268 006 0182, pieder SIA “EKO DRUVA”, reģistrācijas 

Nr. 52103027681, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000539851,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 16,39 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6268 006 0179,  

2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr. 01-

11/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no SIA 

“EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, mežu zemi 9,01 ha platībā, kas 

atdalāmas no nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. 6268 006 0182. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punkta, 

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 
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izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašumu īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

“Jaunkrogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 006 0182, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 006 0179, sadalīšanai, 

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 jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada 

teritorijas plānojumam, 

3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 9,01 ha platībā nosaukumu “Krogzemju 

mežs”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

26. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Spundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.04.2021. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, 

valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Spundiņi”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Spundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6229 015 0093, pieder SIA “EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, 

saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 243,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 45,05 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6229 015 0093, un 25,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 

017 0016,  

2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr.01-

11/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no SIA 

“EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, mežu zemi 1,05 ha platībā, kas 

atdalāmas no nekustamā īpašuma “Spundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 015 0093. 

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, nekustamā īpašumu īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
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“Spundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0093, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6229 015 0016 sadalīšanai, 

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 jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada 

teritorijas plānojumam, 

3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 1,05 ha platībā nosaukumu “Spundiņu 

mežs”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Viļumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.04.2021. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese “Madaras”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, 

valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par nekustamā īpašuma “Viļumi”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Viļumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6268 006 0114, pieder SIA “EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, 

saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

100000120368,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 19,5 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6268 006 0114,  

2.3. ar 05.11.2020. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA PRIEKŠLĪGUMU Nr. 01-

11/2020 SIA “Hansaprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103045558, iegādājusies no SIA 

“EKO DRUVA”, reģistrācijas Nr. 52103027681, mežu zemi 4,44 ha platībā, kas 

atdalāmas no nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6268 006 0114. 

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, nekustamā īpašumu īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

“Viļumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 006 0114, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6268 006 0114, sadalīšanai, 

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 jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada 

teritorijas plānojumam, 

3.6. piešķirt jaunizveidojamai zemes vienībai 4,44 ha platībā nosaukumu “Viļumu 
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mežs”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

3.7.. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

28. § 

Par Skrundas novada attīstības programmas  

2014.-2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka 

„lai pildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt 

pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas 

attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, 61.1 

panta trešo daļu, kas nosaka, ka „publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu”, 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu, kas paredz, ka „valsts un pašvaldības 

institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas 

iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

73. punktu, kas paredz, ka „rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, 

ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam”, kā arī pamatojoties uz Skrundas novada 

domes 30.12.2020. sēdes (prot. Nr. 19, 7.§)  lēmumu “Par Skrundas novada attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam rīcības un investīciju plāna darbības termiņa pagarināšanu”, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

1. Apstiprināt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–

2020. gadam rīcības un investīciju plānu (pielikums Nr. 5 uz 18 lp.), 

2. Publicēt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

rīcības un investīciju plānu Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv, 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Edgaru 

ZEBERLIŅU. 
 

29. § 

Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

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

pienākums savā administratīvajā teritorijā atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu 

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

,,dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

darbnīcu projektu konkursa nolikumu (pielikums Nr. 6 uz 4 lp.), 

2. Apstiprināt projektu konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja  Inga FLUGRĀTE – Izglītības nodaļas vadītāja, 

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

   locekļi  Loreta ROBEŽNIECE – Domes priekšsēdētāja, 

Gunta STEPANOVA – sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja, 

     Baiba EVERSONE – jaunatnes lietu speciāliste, 

http://www.skrunda.lv/
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3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu 

FLUGRĀTI. 

30. § 

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”  

vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada domes deputāti izskata jautājumu par Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas  samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu 

konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

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

ka ,,tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos’’, 61. panta trešo 

daļu, kas nosaka, ka “valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātajiem nolikumiem”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, 

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

Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

Apstiprināt Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas  samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

vērtēšanas komisijas nolikumu (pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.) 
 

31. § 

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 01.04.2021. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrunda novadā, iesnieguma par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada 

pašvaldībai, kas izīrēts XXX, 

2.3. 13.04.2021. XXX izsūtīts uzaicinājums sazināties ar Skrundas novada 

pašvaldību, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. līdz šim brīdim XXX ar Skrundas novada pašvaldību nav sazinājies, lai sniegtu 

skaidrojumu 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 ”Kārtībā, kādā anulējamas 

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

– 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā,  

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

tas paziņots adresātam ar ierakstītu pasta sūtījumu). 
 

 

32.§ 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas Pasts” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata VAS “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, juridiskā 

adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, tehniskā departamenta direktora A. 

LIETAVIEŠA iesniegumu par telpu “Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, nomas līguma izbeigšanu ar 24.05.2021. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 02.11.2020. Skrundas novada 

pašvaldībai ar VAS “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, noslēgts telpu nomas līgums Nr. 8.6/6/2020 par telpu Nr. 1 

“Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 26,5 m2, 

nosakot nomas maksu 7,40 EUR (septiņi euro, četrdesmit centi) mēnesī un PVN likumos 

noteiktā kārtībā un apmēros. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

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

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

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

3.1. izbeigt ar VAS “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu 

iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, telpu nomas līgumu Nr. 8.6/6/2020 par telpu 

Nr. 1 “Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 

26,5 m2, ar 24.05.2021., 

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

33.§ 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 10.2/5, 10.2/6, un Nr. 10.2/7 no 27.04.2021. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30. panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu 

nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi 

neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16. pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 

summā”, 30. panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, 

nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu (16. pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā 

likuma 32. pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles 

rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34. panta otro 

daļu, kas nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9. pants), izsoles 

rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30. pantā paredzēto 

maksājumu nokārtošanas”, likuma 35. pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta 

pieņemama cena (17. un 32. pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, 

pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, 

ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties 

izsolē (16. un 18. pants); (2) Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā 

cena pārsniedz mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar 

tiem pašiem noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās 

mantas atsavināšanas veidu (3. un 7. pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā 
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likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aivars RUDZROGA, Valters 

FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 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: 

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolus: 

2.1.1. Nr. 10.2/5 no 27.04.2021. par nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 8 uz 1 lp.), 

2.1.2.  Nr. 10.1/6 no 27.04.2021. par nekustamā īpašuma – Bānīša ielā 14A, Skrundā, 

Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 9 uz 1 lp.), 

2.1.3.  Nr. 10.1/7 no 27.04.2021. par nekustamā īpašuma – “XXX”, Skrundā, 

Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 10 uz 1 lp.), 

2.2. pārdot nekustamos īpašumus: 

 2.2.1. dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 42,3 m2 platībā, ar zemes 

kadastra Nr. XXX, par cenu 620,00 EUR (seši simti divdesmit euro, nulle centi) 

izsoles dalībniekam – XXX, personas kods 280789-10309, dzīvo “XXX”, Jaunbērzes 

pagastā, Dobeles novadā,  

 2.2.2. Bānīša ielā 14A, Skrundā, Skrundas novadā, 1993 m2 platībā, ar zemes 

kadastra Nr. 6209 002 0231, par cenu 4020,00 EUR (četri tūkstoši divdesmit euro, 

nulle centi) izsoles dalībniekam – Biedrībai “MMK Skrunda”, reģ. Nr. 40008009949, 

juridiskā adrese “Grigaļi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 

 2.2.3. “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, 6730 m2 platībā, ar zemes kadastra Nr. 

XXX, par cenu 2420,00 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro, nulle centi) 

izsoles dalībniekam – XXX, personas kods XXX, dzīvo “XXX”, Skrundā, Skrundas 

novadā. 
 

34.§ 

Par atklāta konkursa izsludināšanu uz vakanto Skrundas novada pašvaldības 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāja amatu, pretendentu 

atlases komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada pašvaldībā 21.04.2021. saņemts Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītājas Dzintras EGLĪTES iesniegums par 

atbrīvošanu no darba izglītības iestādēs ar 31.05.2021. 

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, kas nosaka, 

ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī 

citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, Izglītības 

likuma 17. panta trešās daļas 2. apakšpunktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība pieņem 

darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā 

internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 496 ,,Kārtība un 

vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un 

koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei’’ 

4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktiem, kas nosaka, ka dibinātājs izdod pretendentu atlases 

konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku; izveido pretendentu 

atlases komisiju; izsludina atklātu konkursu uz vakanto izglītības iestādes vadītāja  amatu; 

organizē pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivo BĀRS, 

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

Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS), “pret” - 

nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās domes deputāts Aldis ZALGAUCKIS, 

priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta 
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novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. atbrīvot Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI no amata izglītības iestādē ar 31.05.2021., 

2.2. apstiprināt pretendentu atlases konkursa nolikumu (pielikums Nr. 11 uz 6 lpp.) uz 

vakanto Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāja amatu, 

2.3. apstiprināt pretendentu atlases konkursa komisiju piecu cilvēku sastāvā: 

2.3.1. Gunta STEPANOVA – Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja – komisijas priekšsēdētāja, 

2.3.2. Loreta ROBEŽNIECE – Skrundas novada domes priekšsēdētāja  - 

komisijas locekle, 

  2.3.3. Inga FLUGRĀTE – Izglītības nodaļas vadītāja – komisijas locekle, 

  2.3.4. Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors, 

  2.3.5. Aldis ZALGAUCKIS – Skrundas novada domes deputāts, 

  2.3.6. Eva NUDIENA – komisijas protokolists, 

2.4. piekrist, ka Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Inga FLUGRĀTE, 

Guntis PUTNIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, pilda komisijas locekļa pienākumus 

pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”, 

 2.5. izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāja amatu, ievietojot sludinājumu 

(sludinājuma teksts – pielikums Nr. 12 uz 1 lpp.) pašvaldības mājas lapā 

www.skrunda.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras CV vakanču portālā,  

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju Ingu 

FLUGRĀTI. 
 

35.§ 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma  

“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Topoprojeks” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

sadalīšanu. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta 

noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par 

pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto 

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

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

http://www.skrunda.lv/
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ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt SIA “Topoprojekts” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  zemes vienības 

kadastra apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanai, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu un adresi “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai  31,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,  atstāt 

nosaukumu un adresi “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

36.§ 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.04.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamo īpašumu XXX un XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, apvienošanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

pieder XXX, personas kods XXX, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,1538 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

2.3. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX pieder 

XXX, personas kods XXX, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,2524 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, un ēkas jaunbūves. 

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” – 

11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. apvienot nekustamos īpašumus XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, un XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un apvienotām zemes 

vienībām un jaunbūvei piešķirt vienotu adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV - 

3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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37.§ 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 27.04.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par dzīvokļa XXX, Skrundā, 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” – 11 (Aldis 

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

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

novadā, 

2.2. 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 – 20.05.2021., plkst. 0830 tiešsaistē, domes sēde - 

27.05.2021., plkst. 0830 tiešsaistē.  

 

Sēde slēgta plkst. 0910 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          29.04.2021. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          29.04.2021.      


