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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 

2019. gada 27. jūnijā                                                     Nr. 8 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 III kārtas projektu 

konkursā ar projektu “Cooperation for Preserving Heritage in Karkle and Skrunda” (acronym 

– Karkle Meets Skrunda) 

2. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 III kārtas projektu 

konkursā ar projektu “Solis uz priekšu” (StepForward: activating personal resources and 

developing employability skills) 

3. Par Skrundas goda pilsoņa Jāņa BLŪMA grāmatas “Pazudušā karavīra atmiņas” iegādi 

4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu  

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu, par apmaksas grozījumiem 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par telpu nomas līguma grozījumiem 

8. Par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

9. Par zemes vienības “P117”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu  

10. Par lauku apvidus zemes vienības daļas “Torņpumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, nomas līguma no 18.12.2017., Nr. 2.3.5.3/20/17 laušanu  

11. Par nosaukuma un adreses “Lankalnu Staļļi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, maiņu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 

28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 “Skrundas novada ūdensapgādes un 

kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi”” apstiprināšanu  

13. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas 

komisijas sastāvā 

14. Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai 

ROBEŽNIECEI 

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

16. Par Skrundas novada pašvaldības bibliotēku nolikumu, bibliotēku lietošanas noteikumu 

un stratēģisko plānu 2019-2021 apstiprināšanu  

17. Par Skrundas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS  
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     Ivars GRUNDMANIS  

Jānis BRŪVERIS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Ivo BĀRS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Andrejs SALMINS  

Aivars RUDZROGA  

Gunta STEPANOVA 
 

Nepiedalās deputāts: 

Dzintars ANKEVICS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Valdis PAKULIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Valters FARNASTS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 
 

Klausās:  

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Dzintra VEĢE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Ilona RĪTIŅA 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 

“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta  

   centrs” vadītāja Zane EGLĪTE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtības 

jautājumiem, kas izskatīti komiteju apvienotajā sēdē 20.06.2019. 

Atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome 

nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 27.06.2019. sēdes darba kārtību: 

1. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 III kārtas projektu 

konkursā ar projektu “Cooperation for Preserving Heritage in Karkle and Skrunda” (acronym 

– Karkle Meets Skrunda) 

2. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 III kārtas projektu 

konkursā ar projektu “Solis uz priekšu” (StepForward: activating personal resources and 

developing employability skills) 

3. Par Skrundas goda pilsoņa Jāņa BLŪMA grāmatas “Pazudušā karavīra atmiņas” iegādi 

4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu  

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu, par apmaksas grozījumiem 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par telpu nomas līguma grozījumiem 

8. Par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

9. Par zemes vienības “P117”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu  

10. Par lauku apvidus zemes vienības daļas “Torņpumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, nomas līguma no 18.12.2017., Nr. 2.3.5.3/20/17 laušanu  

11. Par nosaukuma un adreses “Lankalnu Staļļi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, maiņu 

12. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 
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28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 “Skrundas novada ūdensapgādes un 

kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi”” apstiprināšanu  

13. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas 

komisijas sastāvā 

14. Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai 

ROBEŽNIECEI 

15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

16. Par Skrundas novada pašvaldības bibliotēku nolikumu, bibliotēku lietošanas noteikumu 

un stratēģisko plānu 2019-2021 apstiprināšanu  

17. Par Skrundas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu  

 

1. § 

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 III kārtas 

projektu konkursā ar projektu “Cooperation for Preserving Heritage in Karkle and 

Skrunda” (acronym – Karkle Meets Skrunda) 

L. ROBEŽNIECE, E. ZEBERLIŅŠ 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania 

Programme 2014-2020 III kārtas projektu konkursā ar projektu ,,Cooperation for Preserving 

Heritage in Karkle and Skrunda”. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības attīstības nodaļas vadītājam 

Edgaram ZEBERLIŅAM, kurš skaidro par projektā plānotajām aktivitātēm un izmaksām. 

Edgars ZEBERLIŅŠ ierosina projekta attiecināmās izmaksas apstiprināt divi simti 

piecdesmit tūkstošu eiro apmērā.  

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

funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, 

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

2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 III kārtas 

projektu konkursā ar projektu ,,Cooperation for Preserving Heritage in Karkle and 

Skrunda”. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 250 000,00 EUR (divi simti 

piecdesmit tūkstoši euro, nulle centi). Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 

finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 212 500,00 EUR (divi 

simti divpadsmit tūkstoši pieci simti euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 

15% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 37 500,00 EUR (trīsdesmit septiņi 

tūkstoši pieci simti euro, nulle centi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju 

Edgaru ZEBERLIŅU. 
 

2. § 

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 III kārtas 

projektu konkursā ar projektu “Solis uz priekšu” (StepForward: activating personal 

resources and developing employability skills) 

L. ROBEŽNIECE, A. VĪTOLA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Interreg V-A Latvia–Lithuania 

Programme 2014–2020 III kārtā ar projektu ,,Solis uz priekšu” (StepForward: activating 

personal resources and developing employability skills”). 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu p/a “Sociālais dienests” direktorei Andai 

VĪTOLAI, kura informē par projektā paredzētām aktivitātēm.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka 
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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” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, 

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

2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020  ar projektu 

,,Solis uz priekšu” (StepForward: activating personal resources and developing 

employability skills), 

2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro, 

nulle centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības kopējām izmaksām 

projektā EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro, nulle centi),  

2.3. projekta finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi p/a “Sociālais dienests” direktori Andu 

VĪTOLU. 
 

3. § 

Par Skrundas goda pilsoņa Jāņa BLŪMA grāmatas  

“Pazudušā karavīra atmiņas” iegādi 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.05.2019. pašvaldībā saņemto Ineses PRIEDNIECES, 

dzīvo XXX, Rīgā, iesniegumu par finansiālu atbalstu Jāņa BLŪMA grāmatas “Pazudušā 

karavīra atmiņas” sagatavošanai un izdošanai, izskata 12.06.2019. pašvaldībā saņemto Jura 

VISOCKA, apgāda “Jumava” valdes locekļa, iesniegumu par Jāņa BLŪMA  vismaz 100 

grāmatu iegādi, vienas grāmatas cena 15,00 EUR (piecpadsmit euro, nulle centi).  

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” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

2.1. iegādāties 100 (viens simts) eksemplārus (1 eks. – 15,00 EUR (piecpadsmit euro, 

nulle centi)) Skrundas goda pilsoņa Jāņa BLŪMA grāmatu “Pazudušā karavīra 

atmiņas” par kopējo finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, nulle 

centi) apmērā, 

2.2. finansējuma avots – novada kultūras pasākumiem paredzētie līdzekļi, 

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

MUCENIECI. 
 

4. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/6 no 12.06.2019. 

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 
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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 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu: 

  2.1.1. 6800,00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi) nekustamo 

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

ar kopējo platību 3,11 ha, 

  2.1.2. 4900,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro, nulle centi) nekustamo 

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

ar kopējo platību 2,19 ha, 

  2.1.3. 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro, nulle centi) nekustamo īpašumu 

- zemi „Apkopes punkts”, Dzelda,  Nīkrāces pagastā, kadastra Nr. 6268 003 

0226, ar kopējo platību 0,04 ha, 

  2.1.4. 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - zemi 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 1578 m2, 

 2.2. uzaicināt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas: 

   2.2.1. XXX, XXX, pilnvaroto personu XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei 

„XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

   2.2.2. XXX, XXX, pilnvaroto personu XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei 

„XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

   2.2.3. SIA “Laudas AP”, reģ. Nr. 42103054230, noslēgt pirkuma līgumu - zemei 

“Apkopes punkts”, Dzelda,  Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

   2.2.4. XXX, XXX, noslēgt pirkuma līgumu - zemei XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, 

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

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu, par apmaksas grozījumiem 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/6 4.§ no 12.06.2019. 

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 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu – dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar kopējo platību 52,8 m2, 
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 2.2. grozīt nekustamā īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, atmaksas grafiku, nosakot 12 (divpadsmit) mēnešu termiņu pilnīgai 

apmaksai, 

 2.3. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas 

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

nekustamam īpašumam - dzīvoklim XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX,  

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

6. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 10.1/5 un Nr. 10.1/6 no 12.06.2019. 

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 

likuma 32. pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, 

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

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolus: 

2.1.1. Nr. 10.1/5 no 12.06.2019. par nekustamā īpašuma – zemes un 

mežaudzes „Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums 

Nr. 1 uz 6 lpp.), 

2.1.2.  Nr. 10.1/6 no 12.06.2019. par nekustamā īpašuma – zemes un 

mežaudzes „Kadiķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums 

Nr. 2 uz 6 lpp.), 

 2.2. pārdot nekustamos īpašumus: 

2.2.1. zemi un mežaudzi „Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 15,5 

ha platībā, zemes kadastra Nr. 6282 009 0053, par cenu 129 400 EUR (viens 

simts divdesmit deviņi tūkstoši četri simti euro, nulle centi) izsoles 

dalībniekam – SIA “LASKANA-MEŽS”, reģ. Nr. 42103022771, juridiskā 

adrese Brīvostas iela 40, Liepāja,  

2.2.2.  zemi un mežaudzi „Kadiķīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 12 

ha platībā, zemes kadastra Nr. 6282 007 0031, par cenu 127 500 EUR (viens 

simts divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro, nulle centi) izsoles 
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dalībniekam – SIA “LASKANA-MEŽS”, reģ. Nr. 42103022771, juridiskā 

adrese Brīvostas iela 40, Liepāja. 
 

7. § 

Par telpu nomas līguma grozījumiem 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.06.2019. pašvaldībā saņemto SIA “Dr. Rutas Vinteres 

prakse” dakteres Rutas VINTERES iesniegumu par papildu telpas Kuldīgas ielā 2, Skrundā, 

Skrundas novadā, nomu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 02.01.2019. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Dr. Rutas Vinteres prakse”, 

reģ. Nr. 41203065320, juridiskā adrese Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, 

noslēgts telpu nomas līgums Nr. 8.6/1/2019 par telpām Nr. 18, 19 un 30 Kuldīgas ielā 

2, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 45,90 m2, nosakot nomas maksu 0,85 

EUR (nulle euro, astoņdesmit pieci centi) par 1 m2 mēnesī līdz 2024. gada 

1. janvārim,  

2.2. SIA „Dr. Rutas Vinteres prakse” vēlas nomāt papildu telpu Nr. 17 Kuldīgas 

ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā. 

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

ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un 

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas 

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

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

un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, 

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

3.1. iznomāt SIA „Dr. Rutas Vinteres prakse”, reģ. Nr. 41203065320, juridiskā adrese 

Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, telpu Nr. 17 Kuldīgas ielā 2, Skrundā, 

Skrundas novadā, (1. stāva telpu plāns - pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.) ar kopējo platību 

5,5 m2, nosakot nomas maksu 0,85 EUR (nulle euro, astoņdesmit pieci centi) par 1 

m2 mēnesī līdz 2024. gada 1. janvārim, 

3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas 02.01.2019. līguma Nr. 8.6/1/2019 par telpas 

Nr. 17 nomu, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

8. § 

Par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par nekustamā īpašuma „Bez adreses”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 001 0003, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.  

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

adreses”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 001 0003, sastāv no divām 

zemes vienībām: 2,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 001 0044, un 1,82 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6282 003 0118. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 
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ar likumu”, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija 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 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 6282 001 0003, un atdalāmām zemes vienībām piešķirt jaunus 

nosaukumus: 

3.1.1. 2,12 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 001 0044, „Rudzlejas”, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.1.1. 1,82 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 003 0118, „Saikas”, 

Rudbāržu 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. 
                                                                        

9. § 

Par zemes vienības “P117”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

 1. Skrundas novada dome izskata 25.05.2019. pašvaldībā saņemto VAS „LATVIJAS 

VALSTS CEĻI”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, valdes priekšsēdētāja Jāņa LANGES 

vēstuli par zemes vienības sadali, nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „P117”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6229 010 0088, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6229 010 0088, 

2,6 ha platībā, piekrīt Satiksmes ministrijai, saskaņā ar 2010. gada 31. maija Ministru 

kabineta rīkojuma Nr. 297 “Par zemes vienību piederību vai piekritīgu valstij un 

nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju 

sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” persona” 9. pielikumu, 

2.2. valsts autoceļa P117 rekonstrukcijas laikā, veicot būvprojekta ietvaros paredzēto 

ceļa izbūvi, ir iztaisnots ceļa posms un attiecīgi mainīts valsts autoceļa maršruts pa 

iztaisnoto ceļa trasi. 

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”, 20.06.2006. 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 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību „P117”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6229 010 0088: 

3.1.1. no atdalāmām zemes vienībām 0,57 ha un 0,73 ha platībā izveidot 

jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu „LVM P117”, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķis – 1101 – zeme 
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dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā, 

3.1.2. no atdalāmās zemes vienības 0,76 ha platībā izveidot jaunu nekustamo 

īpašumu un piešķirt nosaukumu „Silenieki M”, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. atdalāmām zemes vienībām 0,61 ha un 0,28 ha platībā saglabāt nosaukumu 

„P117”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķis – 1101 

– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā, 

3.3. no atdalāmās zemes vienības 0,09 ha platībā izveidot jaunu nekustamo īpašumu 

un piešķirt nosaukumu „Zeme pie P117”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes 

vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

10. § 

Par lauku apvidus zemes vienības daļas “Torņpumpuri”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, nomas līguma no 18.12.2017., Nr. 2.3.5.3/20/17 laušanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.06.2018. pašvaldībā saņemto SIA „Ripo A”, juridiskā 

adrese Austrumu iela 1-3, Aizpute, Aizputes novads, direktora Aigara PAVLOVSKA 

iesniegumu par atteikšanos no zemes vienības daļas nomas „Torņpumpuri”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, ar 2019. gada 1. jūliju. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 2017. gada 18. decembrī pašvaldība noslēdza  zemes nomas līgumu 

Nr. 2.3.5.3/20/17 ar SIA „Ripo A”  par zemes vienības daļas „Torņpumpuri”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 013 0089, iznomāšanu, 

2.2. līgums noslēgts uz pieciem gadiem, autoapmācības laukumam. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu” un 2017. gada 18. decembrī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr. 2.3.5.3/20/17, 7.1. punktu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

3.1. izbeigt 2017. gada 18. decembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu 

Nr. 2.3.5.3/20/17 starp Skrundas novada pašvaldību  un SIA „Ripo A”, par zemes 

vienības daļas „Torņpumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6229 013 0089, nomu, ar 2019. gada 1. jūliju,  

3.2. slēgt vienošanos ar nomnieku par nomas tiesisko attiecību izbeigšanu, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
                                                                                                   

11. § 

Par nosaukuma un adreses “Lankalnu Staļļi”,  

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.05.2019. pašvaldībā saņemto SIA „Laudas AP”, 

juridiskā adrese Ziedu iela 1-6, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, valdes locekļa 

Pētera ANCĀNA iesniegumu par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam 

„Lankalnu Staļļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 003 0101, uz 
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nosaukumu un adresi „Skaras”.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Lankalnu Staļļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6268 003 0101, pieder SIA „Laudas AP” saskaņā ar zemesgrāmatas 

apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 242, 

2.2. īpašums sastāv no  divām zemes vienībām: 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 

6268 001 0101, un 3,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 003 0301, uz zemes 

vienības, kadastra apzīmējums 6268 003 0101, atrodas cūku kūts ar kadastra 

apzīmējumu 6268 003 0101 001. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

3.1. izmainīt nekustamajam īpašumam nosaukumu un adresi „Lankalnu Staļļi”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268  003 0101,  uz nosaukumu un 

adresi „Skaras”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
                                             

12. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 

2010. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 “Skrundas novada 

ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi”” 

apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām„ 15. panta pirmās daļas ceturto un sesto punktu, 

43. panta pirmās daļas 11. punktu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6/2019 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 28. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 30/2010 „Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu 

un būvju aizsardzības noteikumi”” (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.). 
 

13. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības  

dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.05.2019. pašvaldībā saņemto Aivja VĪTOLA, SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība” nekustamo īpašumu pārvaldnieka, iesniegumu ar 

piekrišanu veikt pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas locekļa 

pienākumus.  

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

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

komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta 
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STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

2.1. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas 

komisijā Aivi VĪTOLU, 

2.2. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības dzīvojamā fonda 

apsaimniekošanas komisijas sastāvs ir šāds: 

  Ritvars STEPANOVS, 

Dzintra VEĢE 

  Ilona RĪTIŅA, 

  Kaspars UPENIEKS, 

  Aivis VĪTOLS. 
 

14. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada  

domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.06.2019. pašvaldībā saņemto priekšsēdētājas Loretas 

ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt dalītu ikgadējo atvaļinājumu.  

2. Pamatojoties uz Darba likuma 149. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ikvienam 

darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt 

īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas”, likuma „Par pašvaldībām” 

25. panta pirmās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka „domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto 

domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes 

priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā”, uz Skrundas novada 

pašvaldības 2012. gada 25. aprīļa “Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” 

2.7. punktu, kas nosaka, ka „priekšsēdētāja atvaļinājuma un komandējuma laikā domes 

priekšsēdētāja pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks, kuram ar domes lēmumu tiek 

noteikta atlīdzība par priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 30% (trīsdesmit procenti) no tam 

noteiktās mēnešalgas, ja viņš vienlaicīgi ir domes vai pašvaldības iestādes 

amatpersona/darbinieks”, 9.5. punktu, kas nosaka, ka “Darbinieks saņem atvaļinājuma 

pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā, un to 

izmaksā pie pēdējās ikgadējā atvaļinājuma daļas” un 12.2. punktu, kas nosaka, ka “Domes 

priekšsēdētājai tiek apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku 

dienas, ir četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājums 5 apmaksātas darba dienas”, 

atklāti balsojot, „par” – 9 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, 

Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes 

priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE un priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, 

pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

 apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu no 15.07.2019. līdz 28.07.2019. un atlikušo daļu, 

kopā ar papildatvaļinājumu, no 12.08.2019. līdz 27.08.2019.,  

 2.2. XXX, 

2.3. uzdot domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas 

pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, XXX, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības grāmatvedi Rutu ERNSTSONI, 

pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
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15. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, pamatojoties uz 

rakstisku iesniegumu pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 17.05.2019. saņemts Dzintras VEĢES, Rudbāržu 

pakalpojumu pārvaldes vadītājas, iesniegums par XXX deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu no Skrundas novada pašvaldībai piederošajiem nekustamiem īpašumiem 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kurās minētās personas ilgstoši 

nedzīvo,  

2.2. 28.05.2019. visām 2.1. punktā minētām personām izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 27.05.2019. saņemts Gunta PUTNIŅA, Skrundas 

novada pašvaldības izpilddirektora, iesniegums par XXX deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu no Skrundas novada pašvaldībai piederošajiem nekustamiem īpašumiem 

Skrundā un Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kurās minētās personas ilgstoši 

nedzīvo un telpas ir izīrētas citām personām,  

2.5. 28.05.2019. visām 2.4. punktā minētām personām izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.6. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 05.06.2019. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.8. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.9. 05.06.2019. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.10. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

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

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

– 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, personas kods XXX, un XXX, personas 

kods XXX, (māte XXX) deklarēto dzīvesvietu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods XXX, deklarēto 

dzīvesvietu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā,  

3.4. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu “XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā,  
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3.5. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā,  

3.6. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Ciecerē, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā,  

3.7. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Ciecerē, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā,  

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

Skrundas novadā,  

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

Skrundas novadā,  

3.10. informēt Skrundas novada Bāriņtiesu par 3.1., 3.2. un 3.7. punktā pieņemto 

lēmumu,  

3.11. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI, 

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

rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam 

ar ierakstītu pasta sūtījumu). 
 

16. § 

Par Skrundas novada pašvaldības bibliotēku nolikumu,  

bibliotēku lietošanas noteikumu un stratēģisko plānu 2019-2021 apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 21. panta otro daļu, kas nosaka, ka „bibliotēkas lietošanas 

noteikumus izstrādā, ievērojot šo likumu, citus likumus un normatīvos aktus. Tos apstiprina 

bibliotēkas dibinātājs. Valsts bibliotēkas lietošanas noteikumus apstiprina ministrs, kura 

padotībā bibliotēka atrodas. Atvasināto publisko tiesību juridisko personu izveidoto 

bibliotēku lietošanas noteikumus apstiprina attiecīgā atvasināto publisko tiesību juridiskā 

persona”, 29. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „valsts un pašvaldības nodrošina bibliotēku 

kā pasaules kultūras mantojuma uzkrājēju, galveno informācijas nodrošinātāju un bibliotēku 

darbinieku apmācības centru aizsardzību un saglabāšanu un veicina to attīstību”, Skrundas 

pilsētas ar lauku teritoriju dome, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, atklāti balsojot „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

 1. Apstiprināt Skrundas pilsētas bibliotēkas: 

1.1. nolikumu (pielikums Nr. 5 uz 4 lpp.), 

1.2. lietošanas noteikumus (pielikums Nr. 6 uz 6 lpp.), 

1.3. stratēģisko plānu 2019-2021 (pielikums Nr. 7 uz 15 lpp.), 

 2. Apstiprināt Skrundas bērnu bibliotēkas: 

2.1. nolikumu (pielikums Nr. 8 uz 4 lpp.), 

2.2. lietošanas noteikumus (pielikums Nr. 9 uz 5 lpp.), 

2.3. attīstības stratēģiju 2019-2021 (pielikums Nr. 10 uz 15 lpp.), 

 3. Apstiprināt Rudbāržu pagasta bibliotēkas: 

3.1. nolikumu (pielikums Nr. 11 uz 4 lpp.), 

3.2. lietošanas noteikumus (pielikums Nr. 12 uz 6 lpp.), 

3.3. stratēģisko plānu 2019-2021 (pielikums Nr. 13 uz 10 lpp.), 

 4. Apstiprināt Antuļu bibliotēkas: 

4.1. nolikumu (pielikums Nr. 14 uz 4 lpp.), 

4.2. lietošanas noteikumus (pielikums Nr. 15 uz 8 lpp.), 

4.3. stratēģiskās attīstības plānu 2019-2021 (pielikums Nr. 16 uz 13 lpp.), 

 5. Apstiprināt Raņķu pagasta bibliotēkas: 
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5.1. nolikumu (pielikums Nr. 17 uz 4 lpp.), 

5.2. lietošanas noteikumus (pielikums Nr. 18 uz 6 lpp.), 

5.3. stratēģisko plānu 2019-2021 (pielikums Nr. 19 uz 14 lpp.), 

 6. Apstiprināt Nīkrāces pagasta bibliotēkas: 

6.1. nolikumu (pielikums Nr. 20 uz 3 lpp.), 

6.2. lietošanas noteikumus (pielikums Nr. 21 uz 8 lpp.), 

6.3. stratēģisko plānu 2019-2021 (pielikums Nr. 22 uz 13 lpp.), 

 7. Noteikt, ka ar lēmumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē attiecīgi:  

  7.1. Skrundas pilsētas bibliotēkas: 

7.1.1. nolikums, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

29.12.2009. sēdes lēmumu, 

7.1.2. lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Skrundas novada domes 

28.05.2015. sēdes lēmumu, 

7.1.3. stratēģiskais plāns, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

28.12.2012. sēdes lēmumu, 

  7.2. Skrundas bērnu bibliotēkas: 

7.2.1. nolikums, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

29.12.2009. sēdes lēmumu, 

7.2.2. lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Skrundas novada domes 

28.05.2015. sēdes lēmumu, 

7.2.3. stratēģiskais plāns, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

28.12.2012. sēdes lēmumu, 

  7.3. Rudbāržu pagasta bibliotēkas: 

7.3.1. nolikums, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

29.12.2009. sēdes lēmumu, 

7.3.2. lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Skrundas novada domes 

28.05.2015. sēdes lēmumu, 

7.3.3. stratēģiskais plāns, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

26.06.2014. sēdes lēmumu, 

  7.4. Antuļu bibliotēkas: 

7.4.1. nolikums, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

29.12.2009. sēdes lēmumu, 

7.4.2. lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Skrundas novada domes 

28.05.2015. sēdes lēmumu, 

7.4.3. stratēģiskais plāns, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

26.06.2014. sēdes lēmumu, 

  7.5. Raņķu pagasta bibliotēkas: 

7.5.1. nolikums, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

29.12.2009. sēdes lēmumu, 

7.5.2. lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Skrundas novada domes 

28.05.2015. sēdes lēmumu, 

7.5.3. stratēģiskais plāns, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

26.06.2014. sēdes lēmumu, 

  7.6. Nīkrāces pagasta bibliotēkas: 

7.6.1. nolikums, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

29.12.2009. sēdes lēmumu, 

7.6.2. lietošanas noteikumi, kas apstiprināti ar Skrundas novada domes 

28.05.2015. sēdes lēmumu, 

7.6.3. stratēģiskais plāns, kas apstiprināts ar Skrundas novada domes 

23.11.2011. sēdes lēmumu 
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17. § 

Par Skrundas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saeima 2019. gada 21. martā, ņemot vērā nepieciešamību turpināt administratīvi 

teritoriālo reformu (turpmāk – ATR), nolēmusi turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo 

reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās 

teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo 

funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus 

pakalpojumus par samērīgām izmaksām.  

2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc 

konceptuālā ziņojuma sagatavošanas par administratīvi teritoriālo iedalījumu un 

konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu izstrādā 

un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši Saeimas lēmumā norādītajiem 

punktiem sagatavotu likumprojektu. Arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

intervijās vairākkārt ir norādījis, ka, veicot ATR, tiks ņemts vērā ATR skarto novadu 

iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu. 

Saeima 1996. gada 22. februārī pieņēma likumu “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas 

vietējo pašvaldību hartu”, ar ko apstiprināta un pieņemta 1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā 

parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – harta), kuras preambulā noteikts, ka 

“Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo hartu, .. uzskatot, ka pilsoņu tiesības 

piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām 

Eiropas Padomes dalībvalstīm ..”. Hartas 5. pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju 

robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, 

pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts”. 

Savukārt Latvijas Republikas Satversmes 101. pants nosaka, ka “ikvienam Latvijas 

pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā ..”. 

Latvijas Republikas Satversmes 101. pants nostiprina ne vien personas pamattiesības 

vēlēt pašvaldību un no tām izrietošās tiesības piedalīties publisko lietu pārvaldīšanā ar vēlētu 

pašvaldību palīdzību, bet arī pašvaldības kā vēlētas pašpārvaldes institūcijas statusu kopumā 

(Satversmes tiesas 2008. gada 16. aprīļa lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā nr. 2007-

21-01 8. punkts). Šajā pantā ietvertās tiesības piedalīties pašvaldību darbībā nedrīkst īstenot 

tikai formālā veidā. To īstenošanai jābūt efektīvai, jo tikai efektīva piedalīšanās atbilst 

tautvaldības principam. Līdz ar to tas noteic ne tikai valsts pienākumu garantēt pilsonim 

tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, bet arī pienākumu radīt priekšnoteikumus tam, lai 

pilsonis varētu piedalīties valsts un pašvaldību darbībā (Satversmes tiesas 2013. gada 7. 

novembra sprieduma lietā nr. 2012-24-03 13. punkts). 

Harta sastādīta divās valodās, proti, angļu un franču valodā. Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Terminoloģijas komisija ir izteikusi viedokli, ka hartas angļu valodā sastādītajā 

tekstā lietotais termins “local communities” latviešu valodā būtu tulkojams ar vārdkopu 

“vietējās kopienas”, nevis “vietējā vara” un ar to būtu saprotams strukturēts visu attiecīgās 

teritorijas iedzīvotāju kopums (Satversmes tiesas 2009. gada 20. janvāra lēmuma par 

tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-25-01 2. punkts). 

No tā izriet, ka likumdevējs (Saeima) jau demokrātijas pamatnormu izstrādē ir 

paredzējis ievērot demokrātijas pamatprincipus, tātad ir nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju 

viedokli dažādos jautājumos, kas tieši un netieši skar viņu intereses, un aktīva iedzīvotāju 

līdzdalība nodrošina valsts un pašvaldību darbības uzraudzību un ir garantija, ka lēmumi tiks 

pieņemti sabiedrības interesēs. 

Likuma “Par pašvaldībām” 3. panta pirmā daļa paredz, ka vietējo pārvaldi īsteno ar 

pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – domes – un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību, 

ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tas nozīmē, ka 

pašvaldības deputāts ir noteiktā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vēlēts pārstāvis. 

Deputātam ir pienākums pārstāvēt iedzīvotāju kopuma intereses (J. Neimanis. 08.06.2018. 
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Satversmes tiesas tieneša Jāņa Neimaņa raksta par pašvaldības domes deputāta runas un 

jautājumu tiesībām. Iegūts no: http://www.satv.tiesa.gov.lv/articles/satversmes-tiesas-

tienesa-jana-neimana-raksta-par-pasvaldibas-domes-deputata-runas-un-jautajumu-tiesibam 

[sk. 26.03.2019.]).  

Skrundas novads kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība tika izveidots 

2009. gadā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju 

2019. gada 1. janvārī Skrundas novada iedzīvotāju skaits bija 5100  iedzīvotāji.  

Skrundas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) katru gadu veido uz attīstību 

vērstu budžetu un iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras 

objektu būvniecībā un atjaunošanā. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazinājumu, uzskatām, 

ka līdz šim mērķtiecīgi plānotā novada darbība ir jāturpina, lai veicinātu uzņēmējdarbības 

vides attīstību un jaunu darba vietu radīšanu, investīciju piesaisti, kas palielināto nodokļu 

ieņēmumus novadā un valstī.  

  Pašvaldība veic ieguldījumus novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, pilnībā 

veicot pašvaldības funkcijas un nodrošinot kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus, kas atbilst 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma prasībām.  

ATR ietvaros Skrundas novadu ir paredzēts pievienot citam novadam. Turklāt 

pievienošana tiek plānota, neizvērtējot Skrundas novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus 

vai zaudējumus. 

Pašvaldība uzskata, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir izvērtēt vietējo 

iedzīvotāju intereses. Nosakot Skrundas novada pievienošanu citam  novadam, var tikt 

kavēta Skrundas novada turpmākā izaugsme un attīstība. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība ir nonākusi pie stingras pārliecības, ka ir 

būtiski noskaidrot Skrundas novada iedzīvotāju viedokli par novada kā administratīvi 

teritoriālas vienības turpmāko attīstību.  

Tādējādi, pamatojoties uz hartā noteiktajiem demokrātijas principiem, Satversmē 

nostiprinātajām iedzīvotāju tiesībām piedalīties valsts un pašvaldību darbībā un 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, kā arī paļaujoties uz 

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pausto ieinteresētību, pašvaldības ieskatā 

ir nepieciešams organizēt iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju 

viedokli par iespējamo Skrundas novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām. 

Ņemot vērā minēto un noklausoties Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas 

ROBEŽNIECES ziņojumu, kā arī pamatojoties uz 1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā 

parakstīto Eiropas vietējo pašvaldību hartu, Latvijas Republikas Satversmes 101. pantu un 

likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta otro daļu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Aivars 

RUDZROGA, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

1. Organizēt Skrundas novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot novada 

iedzīvotāju viedokli par iespējamo Skrundas novada pievienošanu citām 

administratīvajām teritorijām, 

2. Aptaujā uzdot šādu jautājumu: 

“Vai Jūs esat par Skrundas novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo 

teritoriju?”, 

3. Izveidot komisiju šī lēmuma 1. punktā minētās aptaujas organizēšanai šādā 

sastāvā: 

3.1. komisijas priekšsēdētājs Inga FREIMANE, pašvaldības administratīvo 

lietu nodaļas vadītāja, 

3.2. komisijas sekretārs Inga FLUGRĀTE, pašvaldības grāmatvede, 
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3.3. komisijas loceklis Rudīte KRONLAKA, valsts un pašvaldības vienotā 

klientu centra speciāliste, 

3.4. komisijas loceklis Sandris KUZMICKIS, IT speciālists, 

4. Apstiprināt aptaujas organizēšanas kārtību (pielikums Nr. 23 uz 4 lpp.), 

5. Līdzekļus aptaujas organizēšanai paredzēt no 2019. gada izpildvarai paredzētajiem 

budžeta līdzekļiem,  

6. Aptaujā var piedalīties šādi ar pašvaldību saistīti Latvijas Republikas valsts 

piederīgie: 

6.1. deklarētā dzīvesvieta, 

6.2. personas minimālais vecums 18 gadi,  

6.3. klātienē – pašvaldības telpās, 

6.4. attālināti – ar elektroniski parakstītu dokumentu, www.skrunda.lv 

6.5. klātienē – personas atrašanās vietā, 

7. Noteikt aptaujas norises laiku no 2019. gada 15. jūlija līdz 2019. gada 20. jūlijam, 

8. Noteikt aptaujas norises vietas: 

8.1. Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā (aptaujas vieta Nr. 

1), 

8.2. Rudbāržu pagasta pārvaldē, Centra ielā 4, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā  (aptaujas vieta Nr. 2), 

8.3. Raņķu pagasta pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas 

novads (aptaujas vieta Nr. 3), 

8.4. Nīkrāces pagasta pārvalde "Pagasta padome", Dzelda, Nīkrāces pagasts, 

Skrundas novads (aptaujas vieta Nr. 4), 

8.5. Skrundas pilsētas bibliotēkā, Lielā ielā 1, Skrundā (aptaujas vieta Nr. 5), 

8.6. Antuļu bibliotēkā, Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads (aptaujas vieta Nr. 6), 

8.7. Nīkrāces pagasta bibliotēkā, Ziedu ielā 1-16, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā (aptaujas vieta Nr. 7), 

8.8. Raņķu pagasta bibliotēkā, “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads (aptaujas vieta Nr. 8), 

8.9. Rudbāržu pagasta bibliotēkā, Jubilejas ielā 4-14, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā  (aptaujas vieta Nr. 9), 

8.10. www.skrunda.lv. 
 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 18.07.2019., plkst. 0800, domes sēde - 25.07.2019., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          01.07.2019. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          01.07.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


