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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 

2018. gada 29. martā                                                             Nr. 4 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada domes deputātes Benitas LIELĀMERES pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa 

2. Par Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu 

3. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 

4. Par Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu  

5. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2017. gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 

2017.gada pārskata apstiprināšanu 

6. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu  

7. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” jaunā vadītāja iecelšanu 

8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 23/2010 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu  

9. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

10. Par Skrundas novada pašvaldības aprūpes nama “Valtaiķi” virtuves telpu un inventāra 

iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai  

11. Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu  

12. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lēnu pils”, Lēnās, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

15. Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, maiņu 

16. Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu un zemes vienības statusa 

noteikšanu  

17. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

18. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā 

19. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

20. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Rudbāržu pagastā, 
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Skrundas novadā 

21. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu  

22. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu  

23. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

24. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

25. Par Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes (prot. Nr. 7, 7.§) lēmuma “Par zemes 

vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu” 2.1. punkta grozīšanu  

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

  

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Dzintars ANKEVICS 

     Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS 

     Aldis ZALGAUCKIS  

     Gunta STEPANOVA  

     Aivars RUDZROGA  

     Ivars GRUNDMANIS  

     Jānis BRŪVERIS 

Valdis PAKULIS 

Valters FARNASTS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

Ainārs ZANKOVSKIS (aizņemts pamatdarbā) 

 

Klausās:  

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

Nekustamo īpašumu speciālists  Normunds DANENBERGS 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Attīstības nodaļas vadītāja    Gita RUBEŽNIECE-ZUTE    

“Tūrisma un uzņēmējdarbības  

atbalsta centrs” vadītāja  Zane EGLĪTE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

pašvaldības iedzīvotāja    Inta KAMPARA 

p/i “Skrundas veselības un sociālās  

aprūpes centrs” direktore Guntra VINDIGA 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 
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1. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam iekļauto 

izmaksu precizēšanu  

2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā 
 

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”, 32. pantu, kas 

nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā 

secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 29.03.2018. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada domes deputātes Benitas LIELĀMERES pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa 

2. Par Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu 

3. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 

4. Par Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu  

5. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2017. gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 

2017. gada pārskata apstiprināšanu 

6. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu  

7. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” jaunā vadītāja iecelšanu 

8. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 23/2010 “Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu  

9. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

10. Par Skrundas novada pašvaldības aprūpes nama “Valtaiķi” virtuves telpu un inventāra 

iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai  

11. Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu  

12. Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lēnu pils”, Lēnās, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

15. Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, maiņu 

16. Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu un zemes vienības statusa 

noteikšanu  

17. Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

18. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā 

19. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

20. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

21. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu  

22. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu  

23. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

24. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 
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nosaukuma piešķiršanu  

25. Par Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes (prot. Nr. 7, 7.§) lēmuma “Par zemes 

vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu” 2.1. punkta grozīšanu  

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

27. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam 

iekļauto izmaksu precizēšanu  

28. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā 

 

1. § 

Par Skrundas novada domes deputātes  

Benitas LIELĀMERES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata deputātes Benitas LIELĀMERES 22.03.2018. Skrundas 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa un 

deputāta mandāta nolikšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 23.03.2018. saņemts Skrundas novada Vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja Māra BENEFELDA iesniegums (pielikums Nr. 1 uz 4 lpp.) par 

deputātu maiņu Skrundas novada domes 2017. gada sasaukumā, 

2.2. Skrundas novada Vēlēšanu komisija 22.03.2018. sēdē (prot. Nr. 1) izskatījusi 

jautājumu par deputātes Benitas LIELĀMERES mandāta nolikšanu. 

3. Pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. 

panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar 

brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu”, trešo daļu, kas nosaka, ka 

„deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura 

iemesla dēļ”, ceturto daļu, kas nosaka, ka „lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes 

priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 

nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, 

kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai”, pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ja ievēlētais domes 

deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas 

nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts”, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars 

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

“atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. izbeigt deputātes pilnvaras Benitai LIELĀMEREI, 

 3.2. apstiprināt deputāta pilnvaras Valteram FARNASTAM.  
 

2. § 

Par Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 22. pantu, kas nosaka, ka “Domes darbs notiek 

sēdēs un pastāvīgajās komitejās”, 50. pantu, kas nosaka, ka “Dome no domes deputātiem 

ievēlē pastāvīgās komitejas” un 55. pantu “Katram deputātam jābūt vismaz vienas domes 

komitejas loceklim. Komitejas loceklis var izbeigt savu darbību komitejā tikai tad, ja dome 

pieņēmusi lēmumu par viņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas pēc minētā komitejas 

locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas. Ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem tiek atbrīvots 

no darbības komitejā, attiecīgās politiskās partijas vai vēlētāju apvienības deputāti var izvirzīt 
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jaunu komitejas locekli”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Dzintars 

ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāvā: 

 1. atbrīvot no finanšu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas Benitu LIELĀMERI, 

 2. apstiprināt finanšu komitejā Valteru FARNASTU. 
 

3. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE, A. RUDZROGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.03.2018. pašvaldībā saņemto Benitas LIELĀMERES, 

dzīvo “Ventaskrasti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par atbrīvošanu no 

Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļa pienākumiem. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina pašvaldības Iepirkumu komisiju apstiprināt 

šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors, 

  locekļi  Kaspars UPENIEKS, 

    Ēriks PACULS, 

    Rihards VALTENBERGS, 

    Andrejs SALMINS, 

Dace BUĶELE. 

Deputāts Aivars RUDZROGA izsaka priekšlikumu nemainīt pašvaldības Iepirkumu komisijas 

locekļu skaitu un bijušās deputātes Benitas LIELĀMERES vietā par komisijas locekli ievēlēt 

deputātu Valdi PAKULI.  

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par Valda PAKUĻA ievēlēšanu Iepirkumu komisijā. 

Atklāti balsojot, “par” – 5 (Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – 6 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE), “atturas” – 1 (Dzintars ANKEVICS), Skrundas novada dome nolemj: 

Neievēlēt deputātu Valdi PAKULI Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 

sastāvā. 

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

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

komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās”, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izdarīt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā, 

atbrīvojot no komisijas locekļa pienākumiem Benitu LIELĀMERI, 

 2.2. pēc veiktajām izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvs sekojošs: 

  priekšsēdētājs   Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors, 

   locekļi  Kaspars UPENIEKS, 

     Ēriks PACULS, 

     Rihards VALTENBERGS, 

     Andrejs SALMINS, 

Dace BUĶELE. 
 

4. § 

Par Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par Skrundas novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu, izdarot izmaiņas nolikuma 3.1. punktā: 
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komisijas sastāvā ir seši locekļi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas” un 

61. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar 

domes apstiprinātajiem nolikumiem”, atklāti balsojot, „par” – 7 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA 

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 5 (Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aivars 

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu 

(pielikums Nr. 2 uz 3 lpp.), 

2. ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 27.08.2009. Skrundas novada domes 

sēdē (prot. Nr. 9, 13.§) apstiprinātais Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu 

komisijas nolikums, 

3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi pašvaldības tehnisko sekretāri Daci BUĶELI. 
 

5. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2017. gada pārskata  

un SIA “Skrundas TV” 2017. gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.03.2018. pašvaldībā saņemto SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” valdes locekļa Kaspara KUTUĻSKA iesniegumu par SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” 2017. gada pārskata apstiprināšanu, izskata SIA “Skrundas TV” 2017. gada 

pārskatu. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

66. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 

lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2017. gada pārskatu (pielikums 

Nr. 3 uz 31 lpp.), 

2.2. apstiprināt SIA “Skrundas TV” 2017. gada pārskatu (pielikums Nr. 4 uz 17 lpp.). 
 

6. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.03.2018. pašvaldībā saņemto SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” valdes locekļa Kaspara KUTUĻSKA iesniegumu par SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” revidentes apstiprināšanu 2018. gadam.  

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

ka dome var pieņemt lēmumus arī citos likumā paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz 

likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 36. pantu, kas nosaka, 

ka „kapitālsabiedrības valde vai padome nevar celt iebildumus pret dalībnieku 

(akcionāru) sapulces ievēlēto revidentu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, 

Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- apstiprināt 2018. gadam SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 

41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, zvērinātu revidenti Ilzi 
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FREIMANI, sertifikāts Nr. 201, prakses vieta SIA “Dižakmens R”, komercsabiedrības 

licence Nr. 177.  
 

7. § 

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” jaunā vadītāja iecelšanu 

L. ROBEŽNIECE, G. VINDIGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata ar 02.03.2018. rīkojumu Nr. 13-PA apstiprinātās p/i 

“Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktora amata kandidāta izvērtēšanas 

komisijas priekšlikumu par Guntras VINDIGAS iecelšanu p/i “Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centrs” direktores amatā.  

2. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Guntrai VINDIGAI, kura iepazīstina 

klātesošos ar sevi, līdzšinējo darba pieredzi un izvirzītajiem mērķiem, esot iestādes vadītāja 

amatā. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par Guntras VINDIGAS apstiprināšanu p/i “Skrundas 

veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores amatā. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu, kas nosaka, ka „dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, 

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

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. iecelt Guntru VINDIGU par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

direktori, profesijas kods 1120 01, ar 16.04.2018., slēdzot ar viņu darba līgumu uz 

nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem, 

2.2. noteikt p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktorei mēneša 

darba algas likmi 860.00 EUR (astoņi simti sešdesmit euro, nulle centi) un normālo 

darba laiku – 40 stundas nedēļā,  

2.3. sagatavot un noslēgt pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājai Ingai 

FREIMANEI līdz 2018. gada 16. aprīlim darba līgumu ar Guntru VINDIGU, 

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

algu grāmatvedi Rutu ERNSTSONI.  
 

8. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 23/2010 “Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu”, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, 

ka “pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā 

administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu 

savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, kārtību, kādā 

veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka pašvaldības pilnvarotas 

institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu un ir tiesīgas 

sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, 

Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

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

Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3/2018 “Grozījumi 

Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 

23/2010 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” (pielikums Nr. 

5 uz 4 lpp.). 
 

9. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2018 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 

“Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu” un 24. pantu, kas nosaka pašvaldības 

nolikuma saturu, spēkā stāšanos, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 3 (Valdis PAKULIS, 

Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2018 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” (pielikums Nr. 6 

uz 3 lpp.). 
 

10. § 

Par Skrundas novada pašvaldības aprūpes nama “Valtaiķi”  

virtuves telpu un inventāra iznomāšanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Iepirkumu komisijas priekšlikumu par Skrundas novada 

pašvaldības aprūpes nama “Valtaiķi” virtuves bloka un inventāra iznomāšanu, sniedzot 

ēdināšanas pakalpojumus. 

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

nepieciešams veikt iepirkumu „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, 

iekārtu un inventāra noma Skrundas novada pašvaldības aprūpes namā “Valtaiķi””, kas paredz 

aprūpes nama virtuves bloka un inventāra nomu. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta 

b)apakšpunktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters 

FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – 1 (Dzintars ANKEVICS), Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. iznomāt Skrundas novada pašvaldības aprūpes nama “Valtaiķi” telpas Nr. 23, 28, 

27, 29, 30, 31- 41.1 m2 platībā (plāns – pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.) ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai uz 3 gadiem, 

3.2. iznomāt uz 3 gadiem iestādē esošās virtuves bloka iekārtas, 

3.3. noteikt telpu un esošās virtuves bloka iekārtas sekojošas nomas maksas (plus 

PVN): 

 

Nr. 

p.k. 

Iestāde Telpu kopējā 

platība (m2) 

Nomas maksa par 

telpām EUR 

Nomas maksa 

par inventāru 

EUR 
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1. AN “Valtaiķi” 41,1 8,63 

(0.21/m2) 

10,00 

 

3.4. uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM sagatavot telpu nomas un 

virtuves bloka iekārtu nomas līgumu projektus iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas novada 

pašvaldības aprūpes namā “Valtaiķi””, 

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

11. § 

Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.03.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par garāžu XXX un XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX ar XXX noslēgts XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas 

līgums XXX, kopējā telpas platība 18.4 m2, nosakot nomas maksu Ls XXX (XXX) par 

vienu m2 mēnesī, t.i., XXX EUR (XXX) par vienu m2 mēnesī bez PVN, līdz 

30.09.2017., 

2.2. XXX ar XXX noslēgts XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas 

līgums XXX, kopējā telpas platība 11.9 m2, nosakot nomas maksu Ls XXX (XXX) par 

vienu m2 mēnesī, t.i., XXX EUR (XXX) par vienu m2 mēnesī bez PVN, līdz 

30.09.2017. 

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

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

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, 

kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, 

atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

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

3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

garāžu nomas līgumus uz 5 gadiem: 

3.1.1. XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kopējā telpas platība 

18.4 m2, nosakot nomas maksu XXX EUR (XXX) par vienu m2 mēnesī bez 

PVN, 

3.1.2. XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kopējā telpas platība 

11.9 m2, nosakot nomas maksu XXX EUR (XXX) par vienu m2 mēnesī bez 

PVN, 

3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līgumiem par līguma darbības termiņa 

pagarināšanu, 

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

12. § 

Par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.03.2018. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes 

locekļa Kaspara KUTUĻSKA iesniegumu par nekustamo īpašumu Lielā ielā 1A, Skrundā, 
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Skrundas novadā, un „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, telpu nomas 

līgumu termiņu pagarināšanu.  

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

2.1.  01.04.2011. (Skrundas novada domes lēmums no 24.03.2011., prot. Nr. 4, 9.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, 

nomas līgums uz 1 gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 0.20/m2 (0.28 EUR) mēnesī 

plus PVN, 

2.2. 26.04.2012. (Skrundas novada domes lēmums no 26.04.2012., prot. Nr. 7, 4.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 

01.04.2013., 

2.3. 01.08.2013. (Skrundas novada domes lēmums no 25.07.2013., prot. Nr. 4, 8.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 

31.07.2014., 

2.4. 02.02.2015. (Skrundas novada domes lēmums no 29.01.2015., prot. Nr. 2, 5.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 

31.01.2016., 

2.5. 01.02.2016. (Skrundas novada domes lēmums no 28.01.2016., prot. Nr. 1, 14.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 

31.01.2017., 

2.6. 05.03.2012. (Skrundas novada domes lēmums no 23.02.2012., prot. Nr. 3, 5.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu „Rasas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, nomas līgums uz 1 gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 12.00 

(17.07 EUR) mēnesī bez PVN, 

2.7. 08.04.2013. (Skrundas novada domes lēmums no 28.03.2013., prot. Nr. 4, 4.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 

07.04.2014., 

2.8. 02.02.2015. (Skrundas novada domes lēmums no 29.01.2015., prot. Nr. 2, 5.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 

31.01.2016., 

2.9. 01.02.2016. (Skrundas novada domes lēmums no 28.01.2016., prot. Nr. 1, 14.§) ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, noslēgta vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu līdz 

31.01.2017. 

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

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

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, 

kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, 

atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

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

3.1. pagarināt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese 
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Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu (kopējā platība 53.8 m2) Lielā ielā 1A, 

Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā telpu 

nomas līguma nosacījumus, 

3.2. pagarināt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese 

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu (kopējā platība 120 m2) „Rasas”, Dzelda, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā 

telpu nomas līguma nosacījumus, 

3.3. slēgt vienošanos pie telpu nomas līgumiem par līgumu darbības termiņu 

pagarināšanu, 

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

13. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Lēnu pils”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.03.2018. pašvaldībā saņemto VAS „Valsts nekustamie 

īpašumi” NĪ formēšanas un reģistrēšanas daļas vadītājas Indras SILABRIEDES iesniegumu 

par nekustamā īpašuma „Lēnu pils”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  kadastra Nr. 

6268 001 0163, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Lēnu pils”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6268 001 0163, pieder Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu 

ministrijas personā saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0014 3304,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3.14 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6268 001 0163, uz kura atrodas piecas būves un Skrundas novada 

pašvaldībai piederošas būves: sūkņu māja (kadastra apzīmējums 6268 001 0163 006) 

un attīrīšanas iekārtas (kadastra apzīmējums 6268 001 0163 013). 

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

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

daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, 

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma “Lēnu pils”, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir 

pamatots, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, 

Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Lēnu pils”, Lēnās, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 6229 001 0163 sadalīšanu, 

3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā 

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai  0.0402 ha platībā un būvēm: sūkņu mājai 

(kadastra apzīmējums 6268 001 0163 006) un attīrīšanas iekārtām (kadastra 

apzīmējums 6268 001 0163 013), adresi „Lēnu attīrīšanas iekārtas”, Lēnas, Nīkrāces 
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pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.03.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Rīgā, 

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

Nr. XXX, sadalīšanu. 

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 nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 15.4 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX. 

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

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

daļas 3. punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, 

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagastā, 

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

apzīmējums XXX, sadalīšanu, 

3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā 

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, 

4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

15. § 

Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.03.2018. pašvaldībā saņemto Saldus novada Nīgrandes 

pagasta zemnieku saimniecības „XXX”, juridiskā adrese „XXX”, Nīgrandes pagasts, Saldus 

novads, īpašnieka XXX iesniegumu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder 
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Saldus novada Nīgrandes pagasta zemnieku saimniecībai „XXX” saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no zemes vienības 2.7118 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

un būvēm, 

2.3. nekustamajam īpašumam piekļuve ir no XXX ielas, tāpēc adrese ir piesaistāma 

XXX ielai. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

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

kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti 

balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

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

3.1. izmainīt nekustamajam īpašumam adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

kadastra Nr. XXX,  uz adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

16. § 

Par nosaukuma XXX, Skrunda,  

Skrundas novads, piešķiršanu un zemes vienības statusa noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu  par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads,  piešķiršanu 

un zemes vienības statusa noteikšanu.   

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”, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. daļu, Ministru kabineta 2015. gada 8. 

decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”, Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, 

Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

ANKEVICS), „pret” - nav, „atturas” - nav, nolemj: 

2.1. piešķir zemes vienībai 0.2015 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, nosaukumu XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

 2.2. noteikt zemes vienībai statusu – zemes starpgabals, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

17. § 

Par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.03.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu nekustamā īpašumā 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, kas robežojas ar piederošo 

nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
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2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt 

Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes 

(prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu 

Skrundas pilsētā”, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.2025 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX. 

2.3. zemes vienības robežojas ar XXX piederošo nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, 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 Ministru 

kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” III daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs 

SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienību 0.2025 ha 

platībā XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz 5 gadiem, 

zeme mazdārziņiem, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, 

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.                                                                                                                                            
 

18. § 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.03.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Ireland, 

iesniegumu par zemes vienības daļas 0.154 ha platībā iznomāšanu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, kas robežojas ar piederošo nekustamo īpašumu XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.03.2015. sēdes 

(prot. Nr. 6, 10.§) lēmumu „Par zemes gabalu Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu 

no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, un nosaukuma 

piešķiršanu”, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4.08 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

2.3. zemes vienības daļa robežojas ar XXX piederošo nekustamo īpašumu XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, 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 Ministru 

kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 
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nomu” III daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs 

SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, dzīvo XXX, Ireland, zemes vienību 0.154 ha platībā XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz 5 gadiem, XXX, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, 

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.                                                                                                                                            
 

19. § 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā  

“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.02.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas 0.5 ha platībā 

iznomāšanu nekustamā īpašumā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, uz kura atrodas lidlauks, uz 5 gadiem. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 

26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

zemju izvērtēšanu lauku apvidos”, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 6.8 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, uz kura atrodas lidlauks. 

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 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” III daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs 

SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0.5 ha platībā nekustamā 

īpašumā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz 

5 gadiem, XXX, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma dienas pieņemšanas sagatavot 

zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
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20. § 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā  

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.03.2018. pašvaldībā saņemto Rudbāržu pagasta zemnieku 

saimniecības „XXX”, juridiskā adrese „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, īpašnieka 

XXX iesniegumu par zemes vienības daļas 2 ha platībā iznomāšanu nekustamajā īpašumā 

„XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, lauksaimnieciskai 

izmantošanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

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

XXX, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 

26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

zemju izvērtēšanu lauku apvidos”, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3.2 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, uz kura atrodas ēkas.  

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 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” III daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs 

SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecībai „XXX”, reģ. Nr. XXX, zemes 

vienības daļu 2 ha platībā nekustamā īpašumā „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz 5 gadiem XXX, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, 

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.                                                                                                                                            
 

21. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”,  

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.03.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrunda novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses „XXX”, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu ēkai.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ar XXX pirkuma līgumu Nr. XXX, 

kas sastādīts Skrundas novada bāriņtiesā Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas novadā, XXX 

ieguvis īpašumā ēku „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 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”, Ministru 
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kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu, 

atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

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

3.1. izveidot ēku īpašumu un ēkai „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, kura atrodas uz zemes vienības „XXX”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt adresi „XXX”, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
 

22. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”,  

Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.02.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrunda novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses „XXX”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu dzīvojamai mājai.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ar XXX līgumu XXX ieguvusi 

īpašumā dzīvojamo māju un saimniecības ēkas „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

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

kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu, 

atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

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

3.1. izveidot ēku īpašumu un dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums XXX un 

saimniecības ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības „XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt adresi „XXX”, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
 

23. § 

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  

uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.02.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par  īres dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

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” – 12 

(Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

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

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības 
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vārda dzīvokli XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

24. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.03.2018. pašvaldībā saņemto Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērināta notāra XXX, prakses vieta Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, 

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

un jauna nosaukumu „XXX”, piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

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

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 3.3 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, un 7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.3. ar XXX pirkuma līgumu, reģistra Nr. XXX, kas sastādīts pie Kurzemes 

apgabaltiesas Zvērināta notāra XXX, prakses vietā Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, 

Kuldīgas novadā, XXX pārdevis zemes vienību 3.3 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, kas atdalāma no nekustamā īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā. 

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 2016. 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” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters 

FARNASTS, Dzintars ANKEVICS), “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 3.3 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, 

3.1. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

25. § 

Par Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes (prot. Nr. 7, 7.§) lēmuma  

“Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu” 2.1. punkta grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes (prot. Nr.7, 7.§) 

lēmuma „Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu” 2.1. punkta grozīšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka sadalīts nekustamais īpašums XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, atdalāmā zemes vienība „XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, reģistrēta nekustamā īpašuma valsts Kadastra informācijas 
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sistēmā 15.02.2018. 

3. Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, 

ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka 

“publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt nododot bez atlīdzības”, 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” un 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”, 42. panta otro daļu, kas nosaka, ka “Atvasinātas publiskas personas 

nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts 

īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, 

atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai 

nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas 

publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais 

īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts 

pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma 

veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai 

atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi”, 43. pantu, kas nosaka, 

ka “Šā likuma 42. un 42.1 pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6. pantā minētās institūcijas 

(amatpersonas)”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars 

GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters 

FARNASTS, Dzintars ANKEVICS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. grozīt Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes (prot. Nr.7, 7.§) lēmuma „Par 

zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu” 2.1. punktu  un izteikt to šādā 

redakcijā: 

“2.1. noteikt zemes vienības daļai 0.2 ha platībā “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi – 102 – noliktavu apbūve”, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

26. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

L. ROBEŽNIECE 
 

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

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz rakstisku 

iesnieguma pamatu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 02.03.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, jo viņš tur ilgstoši nedzīvo, 

2.2. 08.03.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p42.1
https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p5
https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
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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 ”Kārtībā, kādā anulējamas 

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

12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis 

PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

novadā,  

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI, 

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). 
 

27. § 

Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā  

2017.-2020. gadam iekļauto izmaksu precizēšanu 

L. ROBEŽNIECE, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Kurzemes plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam iekļauto izmaksu precizēšanu. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs” vadītājai Zanei EGLĪTEI, kura informē par deinstitucionalizācijas plānā iekļautām 

izmaksām. 

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta otrās daļas 7. punktu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 10. pantu, Teritorijas attīstības plānošana likuma 12. panta 7. punktu, un 

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma 

"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.1 punkta un Eiropas Sociālā fonda  projekta 

"Kurzeme visiem" Nr. 9.2.2.1./15/I/004 nosacījumiem un pamatojoties uz 2016. gada 20. aprīlī 

noslēgto sadarbības līgumu Nr. 8-5/KV-DI/4/16, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs 

SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars ANKEVICS), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. precizēt Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-

2020. gadam iekļautās izmaksas, 

2.2. apliecināt gatavību 9.3.1.1. pasākuma ietvaros veidot KPR DI plānā iekļauto 

sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru par kopējo summu 

151 920 EUR, to indikatīvi sadalot pa šādām izmaksu pozīcijām: 

2.1. Dienas centrs bez atbalsta aprūpē, kur projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros tiks sniegts pakalpojums 4 personām ar GRT (garīga rakstura 

traucējumiem), ar kopējo finansējumu 35 212.98 EUR (trīsdesmit pieci 

tūkstoši divi simti divpadsmit euro, deviņdesmit astoņi centi), tostarp ar 9.3.1.1. 

pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu 29 931.03 EUR (divdesmit 

deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro, trīs centi) XXX (85 %) un 

valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 5281.95 EUR (pieci tūkstoši divi simti 

astoņdesmit viens euro, deviņdesmit pieci centi) (15 %) XXX apmērā,  



21 

 

2.2. Grupu dzīvokļi ar sociālo aprūpi, kur projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros tiks sniegts pakalpojums 2 personām ar GRT (garīga rakstura 

traucējumiem) ar kopējo finansējumu 54 329.00 EUR (piecdesmit četri 

tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro, nulle centi) tostarp ar 9.3.1.1. 

pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu 46 179.65 EUR 

(četrdesmit seši tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi euro, sešdesmit pieci 

centi) XXX (85 %) un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 8149.35 EUR 

(astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi euro, trīsdesmit pieci centi) 

(15 %) XXX apmērā, 

2.3. Grupu dzīvokļi bez sociālas aprūpes, kur projekta “Kurzeme visiem” 

ietvaros tiks sniegts pakalpojums 4 personām ar GRT (garīga rakstura 

traucējumiem) ar kopējo finansējumu 46 279.98 EUR (četrdesmit seši 

tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro, deviņdesmit astoņi centi), tostarp 

ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu 39 337.98 EUR 

(trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi 

centi) XXX (85 %) un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 6942.00 EUR (seši 

tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro, nulle centi) (15 %) XXX apmērā, 

2.4. Specializētās darbnīcas, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks 

sniegts pakalpojums 7 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) ar 

kopējo finansējumu 16 098.04 EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņdesmit astoņi 

euro, četri centi), tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo ERAF 

līdzfinansējumu 13 683.33 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs 

euro, trīsdesmit trīs centi) XXX (85 %) un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 

2414.71 EUR (divi tūkstoši četri simti četrpadsmit euro, septiņdesmit viens 

cents) (15 %) XXX apmērā, 

2.3. nosūtīt lēmumu Kurzemes plānošanas reģionam, 

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Gitai 

RUBEŽNIECEI-ZUTEI. 
 

28. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE, G. PUTNIŅŠ 
 

1. Skrundas novada domes deputāti izskata pašvaldībā 13.03.2018. saņemto Latvijas Meža 

īpašnieku biedrības, reģ. Nr. 40008094521, adrese Republikas laukums 2-508, Rīga, valdes 

locekļa Arņa MUIŽNIEKA vēstuli par meža īpašnieku pārstāvja Ulda OZOLA deleģēšanu 

darbam Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijā, izskata 22.03.2018. 

pašvaldībā saņemto Normunda LĀCĪŠA, dzīvo “XXX”, Zirņu pagastā, Saldus novadā, 

iesniegumu par piekrišanu darboties Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas 

komisijā kā medību kolektīva “Poriņi” biedrs.  

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

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

komisijās, valdēs un darba grupās”, Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 

“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām” 3. punktu, kas nosaka, ka “Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no 

attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam 

pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā 

komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem 

gadiem”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, 

Jānis BRŪVERIS, Valdis PAKULIS, Loreta ROBEŽNIECE, Valters FARNASTS, Dzintars 

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

2.1. izdarīt izmaiņas Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas 
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sastāvā,  

2.2. ievēlēt  Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā Uldi 

OZOLU, Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis, 

2.3. pēc veiktajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas 

komisijas sastāvs sekojošs: 

  priekšsēdētājs   Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors, 

locekļi Rudīte KRONLAKA – apkalpošanas centra  speciāliste, 

Klāvs GRĀVELIS – mednieku kolektīva “Tālava”  

biedrs, 

     Harijs AIGARS – Valsts Meža dienesta pārstāvis, 

Normunds LĀCĪTIS – medību kolektīva “Poriņi” 

pārstāvis, 

Rihards VALTENBERGS – Latvijas bioloģisko 

lauksaimnieku apvienības padomes loceklis, 

Ansis FREIMANIS - Latvijas Mednieku savienības  

Dienvidkurzemes reģiona Skrundas nodaļas 

vadītājs, 

Dainis MUIŽNIEKS - Lauku atbalsta dienesta 

Kontroles un uzraudzības daļas vecākais 

inspektors, 

Uldis OZOLS – Latvijas Meža īpašnieku biedrības 

pārstāvis. 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo, ka domes sēdes darba kārtības jautājumi ir 

izskatīti. Loreta ROBEŽNIECE lūdz pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Gitu 

RUBEŽNIECI-ZUTI informēt deputātus par realizējamo projektu gaitu un iepirkumiem. 

Atklāts konkurss pašvaldības četru grants ceļu pārbūvei, tuvākajās dienās tiks uzsākta 

iepirkuma procedūra tirgus laukuma pārbūvei, būvuzraudzībai grants ceļiem. Uzsākts darbs 

pie pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” projektēšanas. 

“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāja Zane EGLĪTE informē par teritorijas 

labiekārtošanas projektu Kalna ielā 17, Skrundā. Šajā teritorijā jau veikta apauguma 

noņemšana.  

 

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

sēdi par slēgtu. Attīstības komitejas sēde notiks 10.04.2018., plkst. 0800, kārtējā komiteju 

apvienotā sēde notiks 19.04.2018., plkst. 0800, kārtējā domes sēde – 26.04.2018., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          29.03.2018. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          29.03.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


