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Skrundas novadā       2012. gada 01. martā 

 

Sēde sasaukta plkst. 16
30 

Sēdi atklāj plkst. 16
30 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par Skrundas pilsētas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu apstiprināšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās - 

Deputāti:  Inga FLUGRĀTE 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Dzintra VEĢE  

  Rudīte KRONLAKA  

  Aldona ZĪDERE 

  Ainars PIĻECKIS 

  Rihards VALTENBERGS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti -  

Ainārs ZANKOVSKIS (aizņemts pamatdarbā) 

Marina LĀKUTE (nav informējusi par neierašanās iemeslu) 

Gunta STEPANOVA (darba komandējumā Rīgā) 

Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Santa LENCBERGA (nav informējusi par neierašanās iemeslu) 

Inta BERGMANE (nav informējusi par neierašanās iemeslu)  

 

Klausās  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

  valdes priekšsēdētājs   Aivars RUDZROGA 

laikraksta „Kurzemnieks” korespondente Daina TĀFELBERGA 
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1. § 

Par Skrundas pilsētas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu apstiprināšanu   

N. KLEINBERGA, A. RUDZROGA 

 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētāja Aivara 

RUDZROGA 23.02.2012. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par Skrundas 

pilsētas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežu apstiprināšanu. 

2. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 4.2.1-02/2488 

no 16.02.2012. par aglomerāciju robežu noteikšanu un pamatojoties uz MK 22.01.2002. 

noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 31. punktu, kas nosaka, 

ka „prasības komunālo notekūdeņu centralizētai savākšanai un emisijai nosaka visām 

aglomerācijām vai to robežās esošām atsevišķām teritorijas daļām, kur iedzīvotāju skaits, 

apdzīvotības blīvums un ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami koncentrēta, lai būtu ekonomiski 

pamatoti veidot centralizētu kanalizācijas tīklu sistēmu notekūdeņu savākšanai un novadīšanai 

uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē (turpmāk – 

aglomerācija). Aglomerācijas robežas nosaka vietējā pašvaldība, pamatojoties uz sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas jomā izstrādāto tehniski ekonomisko 

pamatojumu centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

par ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību”, atklāti 

balsojot, „par” – 9 (Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas pilsētas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas 

(aglomerācijas robežas skatīt pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā, pielikums Nr. 1 

uz 1 lpp.), 

2.2. apstiprināt, ka Skrundas pilsētas notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas 

nav mainījušās kopš 01.10.2010., kad SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisijai iesniedza darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros apstiprinātā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda” 

(identifikācijas Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043) papildus aktivitāšu tehniski 

ekonomisko pamatojumu. 

 

Ārkārtas domes sēdes darba kārtības jautājums izskatīts un sēdes vadītāja Nellija 

KLEINBERGA pasludina domes ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 16
45 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         01.03.2012.  

 

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         01.03.2012.  


