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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 28. februārī                                                  Nr. 2 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019. gadā 

2. Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu 1. Liepājas kājnieku pulka karoga atjaunošanai 

3. Par piedalīšanos projektā “Zemās gaisa takas izveide ģimenisko vērtību stiprināšanai 

Skrundas novadā” 

4. Par piedalīšanos projektā “Deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana” 

5. Par piedalīšanos projektā “Teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā” 

6. Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu pieejamības uzlabošana aprūpes namā “Valtaiķi”” 

7. Par piedalīšanos projektā “Tautas tērpu izgatavošana Skrundas vidusskolas 

amatiermākslas kolektīviem” 

8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu 

tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu  

9. Par deleģēšanas līguma par Skrundas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, 

sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

12. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu  

13. Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības 

ministrijas valdījumā 

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

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

16. Par zemes vienības daļas “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

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

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai  

18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai  

19. Par starp gabala statusa noteikšanu nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “XXX”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

20. Par dzīvokļu Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

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

pievienošanu nekustamajam īpašumam “XXX” 

22. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 
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jauna nosaukuma piešķiršanu  

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

24. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu  

25. Par adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

26. Par adrešu piešķiršanu  

27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS  

     Ivars GRUNDMANIS  

Jānis BRŪVERIS  

Juris JAUNZEMS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Ivo BĀRS  

Valters FARNASTS  

Gunta STEPANOVA 

Aldis ZALGAUCKIS  

Andrejs SALMINS  

Valdis PAKULIS 

Dzintars ANKEVICS 
 

Nepiedalās deputāts: 

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā) 
 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists  Normunds DANENBERGS  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja   Antra EISAKA 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes darba kārtības 

jautājumiem, kas izskatīti komiteju apvienotajā sēdē 21.02.2019. 

Atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, 

Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes darba kārtību: 

1. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019. gadā 

2. Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu 1. Liepājas kājnieku pulka karoga atjaunošanai 

3. Par piedalīšanos projektā “Zemās gaisa takas izveide ģimenisko vērtību stiprināšanai 
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Skrundas novadā” 

4. Par piedalīšanos projektā “Deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana” 

5. Par piedalīšanos projektā “Teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā” 

6. Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu pieejamības uzlabošana aprūpes namā “Valtaiķi”” 

7. Par piedalīšanos projektā “Tautas tērpu izgatavošana Skrundas vidusskolas 

amatiermākslas kolektīviem” 

8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu 

tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu  

9. Par deleģēšanas līguma par Skrundas novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, 

sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

12. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu  

13. Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības 

ministrijas valdījumā 

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

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

16. Par zemes vienības daļas “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

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

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai  

18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai  

19. Par starp gabala statusa noteikšanu nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “XXX”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

20. Par dzīvokļu Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

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

pievienošanu nekustamajam īpašumam “XXX” 

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

24. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu  

25. Par adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

26. Par adrešu piešķiršanu  

27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē, ka pašvaldībā 25.02.2019. saņemta Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par precizējamiem Skrundas novada 

pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”. Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot sēdes 

darba kārtībā jautājumu: 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos 

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

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” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, 

Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par precizējumiem Skrundas novada 
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pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”. 

 

1. § 

Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2019. gadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

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

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

konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā iekļaujot konkrētus izglītības iestādes iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta 

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

ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri, atklāti balsojot, „par” – 12 

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

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2019. gadā (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).  
 

2. § 

Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu 1. Liepājas kājnieku pulka karoga atjaunošanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.01.2019. pašvaldībā saņemto Liepājas pilsētas domes 

priekšsēdētāja Jāņa VILNĪŠA vēstuli par aicinājumu izskatīt iespēju līdzfinansēt 1. Liepājas 

kājnieku pulka karoga izgatavošanu (iesniegums – pielikums Nr. 2 uz 2 lp.).  

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” – 13 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

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

FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis 

PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Juris 

JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt finansējumu 120 EUR (viens simts divdesmit euro) apmērā 1. Liepājas 

kājnieku pulka karoga izgatavošanai paredzētā zīda auduma iegādei,  

2.2. finansējuma avots – novada kultūras pasākumiem paredzētie līdzekļi, 

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

MUCENIECI. 
 

3. § 

Par piedalīšanos projektā “Zemās gaisa takas izveide  

ģimenisko vērtību stiprināšanai Skrundas novadā” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

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

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

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Zemās gaisa takas 

izveide ģimenisko vērtību stiprināšanai Skrundas novadā”. 
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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” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 5. kārtas 

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

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Zemās gaisa 

takas izveide ģimenisko vērtību stiprināšanai Skrundas novadā”; projekta 

attiecināmās izmaksas sastāda 24 000,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro, nulle 

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

21 600,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti euro, nulle centi), pašvaldības 

finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 2400,00  EUR (divi 

tūkstoši četri simti euro, nulle centi).  

 2.2. sagatavot un iesniegt ELFLA projekta iesniegumu līdz 2019. gada 25. martam, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs” vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

4. § 

Par piedalīšanos projektā  

“Deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

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

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

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Deportācijas 

piemiņas vagona  un tā ekspozīcijas atjaunošana”. 

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” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 5. kārtas 

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

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Deportācijas 

piemiņas vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana”; projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, nulle centi); ELFLA finansējums ir 

90% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 36 000,00 EUR (trīsdesmit seši 

tūkstoši euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda 4000,00  EUR (četrus tūkstošus euro, nulle centi), 

2.2. sagatavot uz iesniegt ELFLA projekta iesniegumu līdz 2019. gada 25. martam,
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2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs” vadītāju Zani EGLĪTI. 

5. § 

Par piedalīšanos projektā “Teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā” 

L. ROBEŽNIECE, V. PAKULIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

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

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

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Teritorijas 

labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā”. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātam Valdim PAKULIM, kurš izsakās 

par takas gar Ventas upi turpinājuma nepieciešamību, lai tiktu attīstīts tūrisms Skrundā. Ir 

vajadzīgas vairāk idejas, domas, lai pieņemams būtu visiem iedzīvotājiem. Ja tiek gatavots 

projekts, jāizvērtē, cik tas maksā, vai to var atļauties. Jāizvērtē uzturēšanas izmaksas. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

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, 

Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, 

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 2 (Juris JAUNZEMS, Valters FARNASTS), „atturas” – 1 

(Valdis PAKULIS); deputāts Valdis PAKULIS uzskata, ka par šo jautājumu ir maz debatēts, 

ka viņš nav paspējis izdebatēt, precizējumi par projektu atsūtīti iepriekšējā dienā; Loreta 

ROBEŽNIECE atgādina, ka debates par izskatāmo jautājumu norisinājušās komiteju 

apvienotajā sēdē 21.02.2019.,  

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 5. kārtas 

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

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Teritorijas 

labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā”; projekta attiecināmās izmaksas sastāda 

40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši  euro, nulle centi); ELFLA finansējums ir 90% 

no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 36 000,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši 

euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, kas 

sastāda 4 000.00 EUR (četri tūkstoši euro, nulle centi), 

2.2. sagatavot un iesniegt ELFLA projekta iesniegumu līdz 2019. gada 25. martam,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs” vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

6. § 

Par piedalīšanos projektā  

“Pakalpojumu pieejamības uzlabošana aprūpes namā “Valtaiķi”” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

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

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

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana aprūpes namā “Valtaiķi””. 
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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” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 5. kārtas 

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

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana aprūpes namā “Valtaiķi””; projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, nulle centi); ELFLA finansējums ir 

90% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 36 000,00 EUR (trīsdesmit seši 

tūkstoši euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, nulle centi),  

 2.2. sagatavot un iesniegt ELFLA projekta iesniegumu līdz 2019. gada 25. martam, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības nodaļas vadītājam 

Edgaram ZEBERLIŅAM. 
 

7. § 

Par piedalīšanos projektā “Tautas tērpu izgatavošana  

Skrundas vidusskolas amatiermākslas kolektīviem” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

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

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

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Tautas tērpu 

izgatavošana Skrundas vidusskolas deju kolektīviem”. 

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” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 5. kārtas 

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

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Tautas tērpu 

izgatavošana Skrundas vidusskolas amatiermākslas kolektīviem”; projekta 

attiecināmās izmaksas sastāda 11 620,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti 

divdesmit euro, nulle centi); ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda 10 458,00 EUR (desmit tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi 

euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, kas 

sastāda 1162,00 EUR (viens tūkstotis simt sešdesmit divi euro, nulle centi), 

2.2. sagatavot un iesniegt ELFLA projekta iesniegumu līdz 2019. gada 25. martam, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju 
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Edgaru ZEBERLIŅU. 
 

8. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2019  

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra  

saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus  

statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

“dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par tirdzniecību publiskajās 

vietās, [..]”, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

9. punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldības dome šo noteikumu 8. un 8.1punktā minētās prasības 

un kārtību nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus”, atklāti balsojot, „par” – 14 

(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2/2019 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 

Skrundas novadā”” (pielikums Nr. 3 uz 3 lpp.). 
 

9. § 

Par deleģēšanas līguma par Skrundas novada administratīvās  

teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu  

slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE, V. PAKULIS, G. PUTNIŅŠ, K. KUTUĻSKS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu 

par deleģēšanas līguma par Skrundas novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība”, reģ. Nr.41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326. 

Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Valdim PAKULIM, kurš izsakās, ka uzdevis rakstiski 

jautājumu par lietus ūdeņu attīrīšanu. 

Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka jautājums nodots SIA “Skrundas komunālā 

saimniecībā” atbildīgajam STEPIŅA kungam sagatavot detalizētu atbildi. Loreta 

ROBEŽNIECE ierosina minēto jautāju skatīt tuvākajā attīstības komitejas sēdē. 

Valdis PAKULIS ierosina detalizēti izskatīt jautājumu par lietus ūdeņu attīrīšanu un tad lemt 

jautājumu par līguma slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” par teritorijas 

kopšanu. 

Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ izsakās, ka pagājušā gadā attīstības komitejā 

jautājums par lietus ūdeņu attīrīšanu tika skatīts. Realizējot ūdenssaimniecības projektus, 

daļa no pilsētas lietus ūdeņiem tiek ievadīti attīrīšanas iekārtās. Iepriekš attīrīšanai paredzēti 

70 tūkstoši, šogad budžetā plānoti 50 tūkstoši. Ja šādi līdzekļi netiktu paredzēti, tas 

“atsauktos” uz tarifu. Nebūtu pareizi, ja iedzīvotājiem būtu jāmaksā par to, ko iepriekšējā 

kapitālsabiedrības vadība, realizējot projektus, ir izdarījusi. Tāpēc jāsasauc attīstības 

komitejas sēde un par to ir jādiskutē.  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Kaspars KUTUĻSKS paskaidro, ka 

katru ceturksni tiek iesniegtas atskaites par attīrīšanas iekārtā saņemto lietus ūdens 

daudzumu. Pagājušā gadā bija sausa vasara, lietus ūdeņi arī bija mazāk, tādēļ šogad budžetā 

https://likumi.lv/ta/id/210696#p8
https://likumi.lv/ta/id/210696#p8.1
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paredzēta mazāka summa attīrīšanai. 

Valdis PAKULIS uzsver, ka jādomā par to, kā šo problēmu risināt.  

Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt kopējo deleģēšanas līgumu un sasaukt martā 

attīstības komitejas sēdi, kurā risināt jautājumu par lietus ūdeņu attīrīšanas izdevumiem. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

divdesmit trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 23)  lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 

15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī 

sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta 

pirmās un otrās daļas, kas nosaka: “(1) Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai 

publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā 

persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk; (2) Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var 

deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot 

šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus.” un 41. panta pirmās daļas, kas nosaka: 

„(1) Publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās 

personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi 

kopumā atbild attiecīgā publiskā persona”, kā arī ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

45. pantu, kas nosaka līgumiskās deleģēšanas procedūru, un 46. pantu, kas paredz 

deleģēšanas līguma saturu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

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

FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Juris JAUNZEMS, Valdis 

PAKULIS), Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. slēgt deleģēšanas līgumu (pielikums Nr. 4 uz 24 lpp.) ar SIA “Skrundas 

komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, 

Skrundas novads, par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro 

tīrību un tās apsaimniekošanu līdz 31.12.2019.,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

10. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 10.1/2 no 07.02.2019. 

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 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15
http://likumi.lv/doc.php?id=63545#p41
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likuma 32. pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 10.1/2 no 07.02.2019. par nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.), 

 2.2. pārdot nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

70,4 m2 platībā, zemes kadastra Nr. XXX, par cenu 1420,00 EUR (viens tūkstotis 

četri simti divdesmit euro, nulle centi) izsoles dalībniekam – XXX, juridiskā adrese 

XXX, Pampāļu pagasts, Saldus novads.  
 

11. § 

Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1.1. automašīna MAZDA 323 F (izlaides gads 2002.) ar valsts reģistrācijas Nr. 

FS7991 (turpmāk – Automašīna) pieder Skrundas novada pašvaldībai, 

1.2. Automašīna nav nepieciešama pašvaldības vai pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību vajadzībām to funkciju nodrošināšanai, 

1.3. saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības grāmatvedības datiem Automašīnas 

atlikusī bilances vērtība uz 13.02.2019. ir 0.00 EUR. 

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

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

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

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas 

nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu”, 4. panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka “valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai 

iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas 

mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, otro daļu, kas nosaka, ka “Publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija 

(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta”, 6. panta 

otro daļu, kas nosaka, ka “atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu 

dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija”, 

8. panta 5. piekto daļu, kas nosaka, ka “kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un 

mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6. panta 

nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu”, 9. panta trešo daļu, kas 

nosaka, ka “kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai 

kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta”, 37. panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka “Pārdodot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās 

mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro”, 

atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, 

Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, 

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

dome nolemj: 

2.1. nodot atsavināšanai Skrundas novada pašvaldībai piederošo automašīnu MAZDA 

323 F (izlaides gads 2002.) ar valsts reģistrācijas Nr. FS7991, 

2.2. noteikt atsavināšanas veidu – nodošana metāllūžņos, 

2.3. pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas par šī lēmuma 2.1. punktā norādītās 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
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automašīnas nodošanu metāllūžņos, izslēgt to no pašvaldības bilances, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
                                                                             

12. § 

Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas atsavināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata AAS “BTA Baltic Insurance Company” vēstuli par 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. automašīna VW SHARAN (izlaides gads 2000.) ar valsts reģistrācijas Nr. 

GU6955 (turpmāk – Transportlīdzeklis) pieder Skrundas novada pašvaldībai, 

2.2. Transportlīdzeklis 15.01.2019. iekļuva ceļu satiksmes negadījumā, kā rezultātā 

tika pieprasīta apdrošināšanas atlīdzība no vainīgās personas, 

2.3. saskaņā ar transportlīdzekļu tehniskā eksperta remonta izdevumu aprēķinu 

Transportlīdzekļa remonta izmaksas sastāda 1834,46 EUR (viens tūkstotis astoņi 

simti trīsdesmit četri euro, četrdesmit seši centi), bet starpība starp transportlīdzekļa 

vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma un bojātā transportlīdzekļa atlikušo vērtību 

pēc ceļu satiksmes negadījuma sastāda  808,00 EUR (astoņi simti astoņi euro, nulle 

centi). Ņemot vērā to, ka paredzamās transportlīdzekļa remonta izmaksas pārsniedz 

summu, kas aprēķināta kā starpība starp transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu 

satiksmes negadījuma un bojātā transportlīdzekļa vērtību pēc ceļu satiksmes 

negadījuma, Transportlīdzekļa remonts tiek uzskatīts par ekonomiski nepamatotu, 

2.4. saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības grāmatvedības datiem Transportlīdzekļa 

atlikusī bilances vērtība uz 13.02.2019. ir 0,00 EUR (nulle euro, nulle centi). 

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”, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas 

nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu”, 4. panta otro daļu, kas 

nosaka, ka “Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, 

kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas 

manta”, 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka “atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas 

kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta 

institūcija”, 8. panta 5. piekto daļu, kas nosaka, ka “kustamās mantas novērtēšanas komisijas 

sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā 

likuma 6. panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu”, 9. panta trešo 

daļu, kas nosaka, ka “kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde 

vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta”, 37. panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka “Pārdodot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās 

mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro” 

un uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas likuma 27. panta otro daļu, kas nosaka, ka “Ja transportlīdzekļa īpašnieks 

piekrīt transportlīdzekļa atzīšanai par bojā gājušu, zaudējumu atlīdzību izmaksā apmērā, kas 

atbilst transportlīdzekļa vērtībai pirms ceļu satiksmes negadījuma, kā arī atlīdzina izdevumus 

par izziņu, kas apliecina numurētā agregāta piederību, un izdevumus par transportlīdzekļa 

atlieku nogādāšanu auto kapsētā. Tiesības uz transportlīdzekļa atliekām iegūst apdrošinātājs 

vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
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3.1. atzīt Skrundas novada pašvaldības automašīnu VW SHARAN (izlaides gads 

2000.) ar valsts reģistrācijas Nr. GU6955 par bojā gājušu un piekrist zaudējumu 

atlīdzības izmaksai tādā apmērā, kas atbilst Transportlīdzekļa vērtībai pirms ceļu 

satiksmes negadījuma, t.i., 1008,00 EUR (viens tūkstotis astoņi euro, nulle centi), 

3.2. nodot Skrundas novada pašvaldībai piederošās automašīnas VW SHARAN 

(izlaides gads 2000.) ar valsts reģistrācijas Nr. GU6955 īpašumtiesības AAS “BTA 

Baltic Insurance Company”,  

3.3. pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas par šī lēmuma 2.2. punktā norādītās 

automašīnas īpašumtiesību nodošanu, izslēgt to no pašvaldības bilances, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

13. § 

Par Skrundas novada pašvaldības  

nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS, V. PAKULIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.01.1019. pašvaldībā saņemto Aizsardzības ministrijas 

vēstuli Nr. MV-N/149 par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu 

Aizsardzības ministrijas valdījumā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. uz nekustamiem īpašumiem:  

2.1.1. “O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Liepu ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0174, īpašuma tiesības 

zemesgrāmatā nostiprinātas Skrundas novada pašvaldībai 04.04.2012., 

Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000450824,  

2.1.2. “Nogāze”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 

0362, īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas Skrundas novada 

pašvaldībai 11.10.2012., Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr. 100000511328,  

2.1.3. “Atpūtas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 

0320, īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas Skrundas novada 

pašvaldībai 04.04.2011., Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījums 

Nr. 100000489371, 

2.2. nekustamais īpašums “O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Liepu ielā 7, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0174, sastāv 

no zemes vienības, kadastra apzīmējums 6282 008 0174, 6,4 ha platībā, uz kuras 

atrodas ēkas: skola (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001), sporta zāle – pagrabs 

(kadastra apzīmējums 6282 008 0174 002), dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 

6282 008 0174 003), garāža (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 004), kūts – 

pagrabs (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 005) un tiesneša namiņš (kadastra 

apzīmējums 6282 008 0174 006), 

2.3. nekustamais īpašums “Nogāze”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6282 008 0362, sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējumu 6282 008 0362, 

20,21 ha platībā,  

2.4. nekustamais īpašums “Atpūtas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6282 008 0320, sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējumu 6282 008 0320, 

7,96 ha platībā. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības nekustamo īpašumu 

speciālistam Normundam DANENBERGAM, kurš skaidro, ka ar Aizsardzības ministriju 

saskaņots lēmuma projekta 3.5. punkts.  

Deputāts Valdis PAKULIS ierosina lēmumā iekļaut punktu par pirmsskolas izglītības grupas 

darbību O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas telpās līdz brīdim, kad ir atremontēta pirmsskolas 

izglītības iestāde Skrundā.  
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Loreta ROBEŽNIECE skaidro, ka ar Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru un ministru 

bijusi vienošanās, ka pirmsskolas izglītības grupa turpina darboties skolas telpās līdz brīdim, 

kad šīs telpas vairs nebūs minētai grupai vajadzīgas. Ministrija nav pret novada cilvēku 

aktivitātēm. Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par bērnudārza telpu saglabāšanu 

O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas ēkā līdz brīdim, kamēr audzēkņi pārvācas uz atremontēto 

bērnudārzu Skrundā. 

Atklāti balsojot, par bērnudārza telpu saglabāšanu O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas ēkā 

līdz brīdim, kamēr audzēkņi pārvācas uz atremontēto bērnudārzu Skrundā, iekļaušanu kopējā 

lēmumā, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, 

Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Lēmumā iekļaut punktu šādā redakcijā: 

“noteikt, ka Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš” var 

izmantot skolas ēkas telpas Nr. 001-89, 001-90, 001-91, 001-92, 001-93, 001-94, 

001-95, 001-96, 001-97, 001-98, 001-99, 001-100, 001-101, 001-102, 001-103, 001-

104 (pagrabstāvā), Nr. 001-4, 001-5, 001-8, 001-15, 001-16, 001-17, 001-18, 001-19, 

001-20, 001-21, 001-22, 001-23, 001-24 (1.stāvā), Nr. 001-53, 001-54, 001-55 

(2. stāvā) bērnudārza vajadzībām līdz pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” 

ēkas Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, rekonstrukcijas beigām”. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par lēmuma projektu kopumā. 

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” un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu1, kas nosaka, ka “ja valsts pārvaldes funkcija tiek 

nodota atvasinātai publiskai personai, valsts pienākums ir ar funkcijas nodošanas brīdi 

atvasinātas publiskas personas īpašumā bez atlīdzības nodot funkcijas izpildes 

nodrošināšanai izmantoto nekustamo īpašumu, izņemot biroja ēkas, ja atvasināta publiska 

persona to pieprasa. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots attiecīgās 

funkcijas veikšanai, atvasināta publiska persona savā īpašumā esošo nekustamo īpašumu bez 

atlīdzības nodod atpakaļ valstij, ja valsts to pieprasa”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

3.1. nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā Skrundas 

novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:  

3.1.1. “O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Liepu ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0174, sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6282 008 0174, 6,4 ha platībā, uz kuras 

atrodas ēkas: skola (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001), sporta zāle – 

pagrabs (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 002), dzīvojamā māja (kadastra 

apzīmējums 6282 008 0174 003), garāža (kadastra apzīmējums 6282 008 

0174 004), kūts – pagrabs (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 005) un 

tiesneša namiņš (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 006), 

3.1.2. “Nogāze”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 

0362, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6282 008 0362, 20,21 

ha platībā,  

3.1.3. “Atpūtas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 

                                                 
1 Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, 42. pants. https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-
personas-mantas-atsavinasanas-likums#p42 
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0320, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6282 008 0320, 

7,96 ha platībā, 

valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai, 

3.2. valstij Aizsardzības ministrijas personā nekustamo īpašumu bez atlīdzības 

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

3.1. punktā minētās funkcijas īstenošanai, 

3.3. valstij Aizsardzības ministrijas personā, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma 

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

tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr valsts Aizsardzības ministrijas personā 

nodrošina šī lēmuma 3.1. punktā minētās funkcijas īstenošanu, 

3.4. noteikt, ka Skrundas novada pašvaldība vienlaikus ar lēmuma 3.1. punktā minētā 

nekustamā īpašuma nodošanu slēdz vienošanos ar Aizsardzības ministriju par to, ka 

pašvaldība savām vajadzībām pasākumu rīkošanai bez atlīdzības var izmantot 

lēmuma 3.1. punktā minēto nekustamo īpašumu “O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, 

Liepu ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 

0174: 

3.4.1. no skolas ēkas (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001) telpu grupu - 

varoņu zāli 001–14, 74,1 m2 platībā, 

   3.4.2. sporta zāli – pagrabs (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 002), 

   3.4.3. skolas stadionu, 

3.5. noteikt, ka Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš” var 

izmantot skolas ēkas telpas Nr. 001-89, 001-90, 001-91, 001-92, 001-93, 001-94, 

001-95, 001-96, 001-97, 001-98, 001-99, 001-100, 001-101, 001-102, 001-103, 001-

104 (pagrabstāvā), Nr. 001-4, 001-5, 001-8, 001-15, 001-16, 001-17, 001-18, 001-19, 

001-20, 001-21, 001-22, 001-23, 001-24 (1.stāvā), Nr. 001-53, 001-54, 001-55 

(2. stāvā) bērnudārza vajadzībām līdz pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” 

ēkas Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, rekonstrukcijas beigām,  

3.6. noteikt, ka Aizsardzības ministrijai no pašvaldības jāpārņem saistības par zemes 

vienības daļas 0,5 ha platībā nomu ar SIA “TELETOWER”, vienotais reģistrācijas 

Nr. 40103257495, nekustamajā īpašumā “Nogāze”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. 6282 008 0362, (19.03.2012. noslēgts Lauku zemes nomas 

līgums Nr. 3-5-2/4, līguma termiņš 19.03.2022.), uz zemes vienības atrodas SIA 

“TELETOWER” tiesiskajā valdījumā esošais sakaru tornis (kadastra apzīmējums 

6282 008 0363 001), piekļūšana tornim caur pašvaldības valdījumā esošās zemes 

vienību, kadastra apzīmējums 6282 008 0283, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU, 

3.8. domes lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai. 
 

14. § 

Par zemes vienības daļas “XXX”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.02.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas „XXX”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 0,93 ha platībā, kadastra Nr. XXX. 

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

2.1. zemes vienība „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

pieder pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

zemes vienības platība 7,43 ha, 

2.2. daļa no zemes vienības iznomāta Cieceres ciema iedzīvotājiem – mazdārziņu 

vajadzībām, 

2.3. zemes vienības daļa robežojas ar XXX piederošo nekustamo īpašumu „XXX”, 
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Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” II daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

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

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības „XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, daļu 0,93 ha platībā, kadastra Nr. XXX, uz 5 gadiem, lietošanas 

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

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

vērtības, bet ne mazāka kā 3 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot 

zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                          
 

15. § 

Par zemes vienības “XXX”,  

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.02.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, iznomāšanu 0,1 ha platībā, kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

piekrīt pašvaldībai, saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. 

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

lauku apvidos”, zemes vienības platība 0,1 ha, 

2.2. uz zemes vienības atrodas ūdenstornis, kuru XXX izmanto piederošā nekustamā 

īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apgādāšanai ar ūdeni. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” II daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

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

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienību „XXX”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, 0,1 ha platībā, kadastra Nr. XXX, uz 5 gadiem, lietošanas mērķis - 

1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas 

vadiem, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 

būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 
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3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot 

zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                             
 

16. § 

Par zemes vienības daļas “XXX”,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas 

“XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 1,0 ha platībā, 

kadastra Nr. XXX. 

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

2.1. zemes vienība „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

piekrīt pašvaldībai, saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. 

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

lauku apvidos”, zemes vienības platība 2,4 ha, 

2.2. zemes vienība daļēji iznomāta Rudbāržu ciema iedzīvotājiem. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” II daļu, Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “pret” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu „XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 1,0 ha platībā uz 5 gadiem,  

lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, 

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

vērtības, bet ne mazāka kā 28 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot 

zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                             
 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma  

“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

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

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, 

laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās 

pašvaldības dome” un 17. pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, 

novadu pilsētas, novada pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts 

adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs) informācijas sistēmā, pamatojoties un 

normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 

2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

Valdis PAKULIS, 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 „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības, 

kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības  lietošanas 

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

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 21,1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX un uz 

tās atrodošām ēkām nosaukumu un adresi „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
                                                                                                                                      

18. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata  SIA „Delta kompānija” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

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”, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, 

laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās 

pašvaldības dome” un 17. pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, 

novadu pilsētas, novada pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts 

adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un 

normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 

2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada 
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teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “nav” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt SIA „Delta kompānija” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0,0148 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX 

un uz tā atrodošai inženierbūvei – sakaru tornim, adresi XXX, Skrunda, Skrundas 

novads, zemes vienības  lietošanas mērķis – 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas vadiem, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 0,4292 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX un 

uz tā atrodošām ēkām adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības  

lietošanas mērķis – 0801 – komercdarbības objektu apbūve, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

19. § 

Par starp gabala statusa noteikšanu nekustamajam īpašumam –  

zemes vienībai “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par starp gabala statusa noteikšanu nekustamajam īpašumam 

– zemes vienībai „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai, saskaņā ar Nīkrāces pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,2166 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX. 

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 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punkta 

b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „zemes starp gabals — publiskai personai piederošs 

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

paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā 

zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav 

iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)”,  atklāti balsojot, “par” – 14 

(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

3.1. noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai „XXX”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0,2166 ha platībā, statusu – starp 

gabals, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
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20. § 

Par dzīvokļu Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  

uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par dzīvokļu Dīķu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta ceturtās daļas 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” – 14 

(Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda dzīvokļus Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā:  

2.1.1. Dīķu ielā 1-1, 

2.1.2. Dīķu ielā 1-2, 

2.1.3. Dīķu ielā 1-4, 

2.1.4. Dīķu ielā 1-5, 

2.1.5. Dīķu ielā 1-6, 

2.1.6. Dīķu ielā 1-7, 

2.1.7. Dīķu ielā 1-8, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

21. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam “XXX” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX 

Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „XXX”.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX, pieder XXX, saskaņā ar Nīkrāces  pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. XXX, 

2.2. saskaņā ar 05.10.2018. Dāvinājuma līgumu, reģistra Nr. XXX, XXX ieguvis 

īpašumā četras zemes vienības: 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 17,4 ha 

platībā, kadastra apzīmējums XXX, 3,9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 1,4 

ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, kas atdalāmas no nekustamā īpašuma „XXX”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un pievienojamas 

nekustamajam īpašumam "XXX", Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, 

2.3. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder XXX, saskaņā ar Nīkrāces  pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. XXX. 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

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

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

14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

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

Nr. XXX, un atdalāmās zemes vienības: 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

17,4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 3,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX un 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, pievienot nekustamajam 

īpašumam „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes 

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

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

22. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX un XXX, dzīvo 

XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma „XXX” 

piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar Rudbāržu  pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no deviņām zemes vienībām. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

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

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

14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

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

kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 2,9 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu XXX piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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23. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.02.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 

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

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

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX, pieder XXX, saskaņā ar Skrundas  pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. XXX, 

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

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, Ministru kabineta 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” – 

14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

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

kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 12,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes 

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

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

24. § 

Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „XXX”, kadastra 

apzīmējums XXX, un „XXX”, kadastra apzīmējums XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. zemes vienība „XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

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

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

izvērtēšanu lauku apvidos”, zemes vienības platība 2,5 ha, 

2.2. zemes vienība „XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

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

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

izvērtēšanu lauku apvidos”, zemes vienības platība 3,0 ha. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 
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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” – 

14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu – zemes vienību „XXX”, Kušaiņos, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām piešķirt 

nosaukumu: 

3.1.1. 0,56 ha platībā, „XXX”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.1.2. 0,55 ha platībā, „XXX”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.1.3. 0,2 ha platībā, „XXX”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

zemes vienības lietošanas mērķis – 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas vadiem, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 

3.2. paliekošai zemes vienībai 1,19 ha platībā atstāt nosaukumu „XXX”, Kušaiņi, 

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

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.3. sadalīt nekustamo īpašumu – zemes vienību „XXX”, Kušaiņos, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai piešķirt 

nosaukumu „XXX”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 0,3 ha platībā, 

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

darbība ir lauksaimniecība, 

3.4. paliekošai zemes vienībai 2,7 ha platībā atstāt nosaukumu „XXX”, Kušaiņi, 

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

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

25. § 

Par adreses “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.01.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par adreses „XXX”, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, piešķiršanu dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX,  

2.2. īpašums sastāv no vienpadsmit zemes vienībām, 

2.3. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atrodas XXX piederoša 

dzīvojamā māja ar saimniecības ēku. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 
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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” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “pret” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai, kuras atrodas uz zemes vienības 

„XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX, adresi 

„XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324. 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

26. § 

Par adrešu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.12.2018. pašvaldībā saņemto VZD Adrešu reģistra 

daļas vadītājas vietnieces Natālijas AVOTIŅAS vēstuli par vienādām adresēm.   

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

noteikumi”, 9. punktu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, 

Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

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

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt adreses:  

2.1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX un uz tās atrodošai ēkai ar 

kadastra apzīmējumu XXX, XXX, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, LV-3326 – zemes vienības lietošanas mērķis 1003 – lauksaimnieciska 

rakstura uzņēmumu apbūve, 

2.1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX un uz tās atrodošām 

ēkām: ar kadastra apzīmējumu XXX un XXX, „XXX”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, LV-3307 – zemes vienības lietošanas mērķis 0101 – zemes, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX un uz tās atrodošām 

ēkām: ar kadastra apzīmējumu XXX un XXX, „XXX”, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3325 – zemes vienības lietošanas mērķis 1003 – 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

2.1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX un uz tās atrodošām 

ēkām: ar kadastra apzīmējumu XXX, kadastra apzīmējumu XXX un kadastra 

apzīmējumu XXX, XXX, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-

3325 – zemes vienības lietošanas mērķis 0601 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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27. § 

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 

rakstisku iesniegumu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 23.01.2019. saņemts XXX, dzīvo XXX, Raņķos, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX un XXX deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pieder  

XXX, 

2.3. 2.1. punktā minētām personām 25.01.2019. izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

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

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivo 

BĀRS, Valters FARNASTS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Raņķos, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Raņķos, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā,  

3.3. 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). 
 

28. § 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošajos 

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

22.02.2019. vēstuli Nr. 1-132/1621 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 2018. gada 

25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Skrundas novadā”. 

2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „ja saņemts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo 

noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus 

atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības 

dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu 

pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un 
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reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

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

STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 3 (Juris JAUNZEMS, Valdis PAKULIS, Valters 

FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj: 

- izdarīt 2018. gada 25. oktobra Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

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

saistošie noteikumi) šādu precizējumu: 

  - izteikt 30.8.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“30.8.2. individuālās dzīvojamās mājās – 4 (četras) reizes gadā, ja attiecīgajā 

individuālajā dzīvojamajā mājā faktiski dzīvo tikai viens vai divi pensionāri 

(to fiksē atkritumu apsaimniekotājs uz atkritumu apsaimniekošanas līguma 

noslēgšanas brīdi, dzīvojošo pensionāru skaits var tikt koriģēts līguma izpildes 

laikā), ar nosacījumu, ja bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apsaimniekoti, 

tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti un savākti atsevišķi, kā arī 

pārējie atkritumi tiek šķiroti un savākti dalīti, atbilstoši saistošo noteikumu 

33. punktā noteiktajam;”. 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 21.03.2019., plkst. 0800, domes sēde - 28.03.2019., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          04.03.2019. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          04.03.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


