
1 

 

  

 

 

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 

2017.gada 24.augustā                                  Nr. 5 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība:  

1. Par izmaiņām Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

sastāvā 

2. Par launaga izmaksu paaugstināšanu Skrundas novada izglītības iestādēs 

3. Par projekta “Tūrisma informācijas centra izveide Skrundas novadā” īstenošanu 

4. Par projekta “Skrundas novada Tūrisma informācijas centra aprīkojuma iegāde” īstenošanu  

5. Par projekta “Skrundas Jaunatnes iniciatīvu centra vietējās teritorijas uzlabošana sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai” īstenošanu  

6. Par projekta “Vides objektu izgaismošana un pilsētvides elementu uzstādīšana Skrundas 

novadā” īstenošanu  

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mini SD” 

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ventas krasti” 

9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu  

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

zemes vienības sadalīšanai  

12. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

13. Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu  

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

nosaukuma un adreses piešķiršanu  

15. Par ēku nekustamā īpašumā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, demontāžu ar 

spridzināšanas metodi 

16. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā 

17. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā 

18. Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu  

19. Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā 

20. Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu  

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 
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Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS 

     Andrejs SALMINS 

     Ainārs ZANKOVSKIS 

     Ivars GRUNDMANIS 

     Dzintars ANKEVICS 

     Aivars RUDZROGA  

     Valdis PAKULIS 

     Benita LIELĀMERE 

     Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS 

     Gunta STEPANOVA 

     Jānis BRŪVERIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

 

Klausās:  

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja    Antra EISAKA 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 

   direktors   Dzintars STRAUTS  
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas slēgšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas amatu saraksta 

apstiprināšanu  

 

Deputāts Aivars RUDZROGA ierosina par iebalsojamiem darba kārtības jautājumiem balsot 

par katru atsevišķi. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par darba kārtības jautājumiem. 

Atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par izmaiņām Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

sastāvā 

2. Par launaga izmaksu paaugstināšanu Skrundas novada izglītības iestādēs 

3. Par projekta “Tūrisma informācijas centra izveide Skrundas novadā” īstenošanu 

4. Par projekta “Skrundas novada Tūrisma informācijas centra aprīkojuma iegāde” īstenošanu  

5. Par projekta “Skrundas Jaunatnes iniciatīvu centra vietējās teritorijas uzlabošana sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai” īstenošanu  

6. Par projekta “Vides objektu izgaismošana un pilsētvides elementu uzstādīšana Skrundas 

novadā” īstenošanu  

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mini SD” 
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8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ventas krasti” 

9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

10. Par telpu nomas līguma pagarināšanu  

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

zemes vienības sadalīšanai  

12. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

13. Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu  

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

nosaukuma un adreses piešķiršanu  

15. Par ēku nekustamā īpašumā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, demontāžu ar 

spridzināšanas metodi 

16. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā 

17. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā 

18. Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu  

19. Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā 

20. Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu  

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par iebalsojamo jautājumu: Par Skrundas novada 

pašvaldības Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas slēgšanu. 

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” – 10 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars 

ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), “pret” – 3 (Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE), 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu: Par Skrundas novada pašvaldības Oskara 

Kalpaka Rudbāržu sākumskolas slēgšanu. 

 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par iebalsojamo jautājumu: Skrundas novada pašvaldības 

Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas amatu saraksta apstiprināšanu. 

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” – 13 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars 

ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas 

novada dome nolemj: 

- Iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu: Par Skrundas novada pašvaldības Oskara 

Kalpaka Rudbāržu sākumskolas amatu saraksta apstiprināšanu. 
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1. § 

Par izmaiņām Skrundas novada domes  

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar Skrundas novada domes 20.07.2017. sēdes (prot. Nr. 3, 1.§) lēmumu “Par deputāta 

Ainara PIĻECKA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa” un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 54. pantu, kas nosaka, ka „katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības 

pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai 

vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitam. Komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāks par 

trijiem. Komitejas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no domes deputātu kopskaita, izņemot 

finanšu komiteju”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. Atbrīvot Ainaru PIĻECKI no sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

locekļa pienākumu pildīšanas,  

2. Ievēlēt deputātu Andreju SALMINU domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejā. 
 

2. § 

Par launaga izmaksu paaugstināšanu Skrundas novada izglītības iestādēs 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.08.2017. pašvaldībā saņemto SIA “Cepliņi” valdes 

priekšsēdētājas Guntas STEPANOVAS iesniegumu par launaga izmaksu paaugstināšanu 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādēs no 0.30 EUR (nulle euro, trīsdesmit centi) uz 0.50 

EUR (nulle euro, piecdesmit centi), Skrundas novada vispārējās izglītības iestādēs no 0.40 EUR 

(nulle euro, četrdesmit centi) uz 0.60 EUR (nulle euro, sešdesmit centi).   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, 30.06.2015. noslēgts līgums Nr. 

2.6.3/52/2015 ar SIA “Cepliņi”, reģ. Nr. 42103073617, juridiskā adrese Brīvības iela 5, 

Skrunda, Skrundas novads, par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Skrundas novada 

izglītības iestādēs, 

2.2. Līgumā noteikts, ka Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādēs brokastis maksā 

0.60 EUR (nulle euro, sešdesmit centi) ar PVN, pusdienas – 1.10 EUR (viens euro, desmit 

centi) ar PVN, launags – 0.30 EUR (nulle euro, trīsdesmit centi) ar PVN, vispārējās 

izglītības iestādēs: pusdienas – 1.42 EUR (viens euro, četrdesmit divi centi) ar PVN, 

launags – 0.40 EUR (nulle euro, četrdesmit centi) ar PVN. 

3. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados paaugstinājušās ražošanas izmaksas, sadārdzinājusies 

elektroenerģijas piegāde, paaugstinājusies darba alga, paaugstinājušās pārtikas cenas, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.g)punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot, atklāti balsojot, “par” – 12 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, balsojumā nepiedalās deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”,  Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. paaugstināt Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādēs launaga maksu uz 0.50 

EUR (nulle euro, piecdesmit centi) ar 2017.gada 01.septembri, 
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3.2. paaugstināt Skrundas novada vispārējās izglītības iestādēs launaga maksu uz 0.60 

EUR (nulle euro, sešdesmit centi) ar 2017.gada 01.septembri. 
 

3. § 

Par projekta “Tūrisma informācijas centra izveide Skrundas novadā” īstenošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā ar projektu “Tūrisma informācijas centra izveide 

Skrundas novadā”. 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

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

nolemj: 

2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) 

atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā ar projektu “Tūrisma informācijas centra 

izveide Skrundas novadā”. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 30000.00 EUR 

(trīsdesmit tūkstoši euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām 

izmaksām, kas sastāda 27000.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši euro, nulle centi), 

pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 3000.00 EUR 

(trīs tūkstoši euro, nulle centi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

4. § 

Par projekta “Skrundas novada Tūrisma informācijas  

centra aprīkojuma iegāde” īstenošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā ar projektu “Skrundas novada Tūrisma informācijas 

centra aprīkojuma iegāde”. 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 
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BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) 

atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā ar projektu “Skrundas novada Tūrisma 

informācijas centra aprīkojuma iegāde”. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 

30000.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 90% no 

attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 27000.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši euro, 

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

3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, nulle centi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

5. § 

Par projekta “Skrundas Jaunatnes iniciatīvu centra  

vietējās teritorijas uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” īstenošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā ar projektu “Skrundas Jaunatnes iniciatīvu centra 

vietējās teritorijas uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

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

nolemj: 

2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) 

atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā ar projektu “Skrundas Jaunatnes 

iniciatīvu centra vietējās teritorijas uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. 

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 30000.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, nulle 

centi). ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 27000.00 

EUR (divdesmit septiņi tūkstoši euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 10% no 

attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, nulle centi),  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
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6. § 

Par projekta “Vides objektu izgaismošana un pilsētvides  

elementu uzstādīšana Skrundas novadā” īstenošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā ar projektu “Vides objektu izgaismošana un pilsētvides 

elementu uzstādīšana Skrundas novadā”. 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

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

nolemj: 

2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) 

atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā ar projektu “Vides objektu izgaismošana 

un pilsētvides elementu uzstādīšana Skrundas novadā”. Projekta attiecināmās izmaksas 

sastāda 15000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 

90% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 13500.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši 

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

izmaksām, kas sastāda 1500.00 EUR (viens  tūkstotis pieci simti euro, nulle centi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

7. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mini SD” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Andas VĪTOLAS, biedrības „Mini SD”, juridiskā adrese 

Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas 14.08.2017. iesniegumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 

konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā 

projektam “Saldus ielas dzīvojamā masīva iekšpagalma labiekārtošana Skrundā”. 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

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

nolemj: 
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2.1. piešķirt līdzfinansējumu ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu 

pieņemšanas 3. 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 īstenošanā 

projektam “Saldus ielas dzīvojamā masīva iekšpagalma labiekārtošana Skrundā”. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 11960.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro, nulle 

centi). ELFLA finansējums ir 10764.00 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

četri tūkstoši euro, nulle centi) (90% no attiecināmajām izmaksām), līdzfinansējums ir 

1196.00 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit seši euro, nulle centi) (10% no 

attiecināmajām izmaksām),  

2.2 atbalstīt projekta līdzfinansēšanu 1196.00 EUR (viens tūkstotis viens simts 

deviņdesmit seši euro, nulle centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta 

apstiprināšanas gadījumā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

8. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ventas krasti” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Ineses IVĀNES, biedrības „Ventas krasti” valdes 

priekšsēdētājas 14.08.2017. pašvaldībā saņemto iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta konkursa projektu 

pieteikumu pieņemšanas 3. 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 īstenošanā projekta 

“Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu kvalitatīva nodrošināšana un 

materiālu tehniskās bāzes uzturēšana” realizācijai. 

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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, 

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās deputāte Inese 

IVĀNE, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā”,  Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt līdzfinansējumu ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu 

pieņemšanas 3. 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 īstenošanā 

projekta “Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu kvalitatīva 

nodrošināšana un materiālu tehniskās bāzes uzturēšana” realizācijai. Projekta kopējās 

izmaksas sastāda 12425.00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro, 

nulle centi). ELFLA finansējums ir 11182.50.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts 

astoņdesmit divi euro, piecdesmit centi) (90% no attiecināmajām izmaksām), 

līdzfinansējums ir 1242.50 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit divi euro, 

piecdesmit centi) (10% no attiecināmajām izmaksām),  

2.2 atbalstīt projekta līdzfinansēšanu 1242.50 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit 

divi euro, piecdesmit centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta 

apstiprināšanas gadījumā,  
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2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

9. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

sēdes protokolu Nr. 2.8.2/8 no 08.08.2017. 

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

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

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

citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”, 

30.panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē 

iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā 

noteiktajā kārtībā”, likuma 34.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles rīkotājs apstiprina 

izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

„institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk 

kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, likuma 35.pantu, 

kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants), apstiprinājumu var 

liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās 

izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai 

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

un izsolē nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu 

mantas izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā 

noteikto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet nekustamā īpašuma 

atsavināšanu turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars 

ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

- Apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/8 no 08.08.2017. par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas 

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

10. § 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.08.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

iesniegumu par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.10.2012. Skrundas novada 

pašvaldībai ar XXX, adrese XXX, Skrundā, Skrundas novadā, noslēgts telpu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, nomas līgums Nr. XXX, ar kopējo platību 46.84 m2, nosakot nomas maksu 

Ls 0.80 (nulle lati, astoņdesmit santīmi) par 1 m2 mēnesī līdz 2017.gada 30.septembrim. 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita 
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LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

3.1. pagarināt ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

telpu (kopējā platība 46.84 m2) XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz 

vienu gadu, nosakot telpu nomas maksu EUR 1.14 (viens euro, četrpadsmit centi) par  

1m2 mēnesī un PVN, 

3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa pagarināšanu, 

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

11. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  kadastra Nr. XXX, 

sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4.2375 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, uz kura atrodas nedzīvojamās ēkas: sūkņu māja (kadastra 

apzīmējums XXX) un šķūnis (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 lietu speciālista zemes ierīcības projekta izstrādes 

ierosinājums nekustamā īpašuma Zibens ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir 

pamatots, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes ierīcības 

projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par 

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. 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, Skrunda, Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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12. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata  SIA „Nekustamo Īpašumu Serviss” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads. 

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

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

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

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

12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 

var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 

ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma 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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt SIA „Nekustamo Īpašumu Serviss” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes 

vienības, kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanai, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 36.0 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības  lietošanas 

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

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 65.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības  lietošanas 

mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.07.2017. pašvaldībā saņemto XXX, juridiskā adrese XXX, 

Rīga, Nekustamā īpašuma direkcijas direktora XXX 28.07.2017. vēstuli Nr. XXX par adreses 

piešķiršanu.   

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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta 
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ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt XXX piederošai ēkai (kadastra apzīmējums XXX), kura atrodas uz zemes 

vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, adresi XXX, 

Skrunda, Skrundas novads, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA, 

priekšlikumu par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu,  

jauna nosaukuma un adreses piešķiršanu.  

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”, 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 08.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX,  

2.2. atdalāmai zemes vienībai 0.1 ha platībā un uz tā atrodošai ēkai, piešķirt jaunu 

nosaukumu un adresi XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par ēku nekustamā īpašumā “Mežaine”, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, demontāžu ar spridzināšanas metodi 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata izpilddirektora Gunta PUTNIŅA priekšlikumu par ēku ar 

kadastra apzīmējumiem: 6278 005 0089 014, 6278 003 0089 0030, 6278 003 0089 054 un 6278 

003 0068 005 „Mežainē”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, demontēšanu ar spridzināšanas 

metodi. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

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

6278 003 0068, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas 

apliecību, Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190810, 

2.2.  nekustamā īpašumā „Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6278 003 0068, atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 6278 005 0089 014, 6278 003 

0089 0030, 6278 003 0089 054 un 6278 003 0068 005, kuras nav reģistrētas 

zemesgrāmatā, bet dabā eksistē, kā turpmākai izmantošanai bīstamas un nedrošas ēkas, 

2.3. ēkas nav nepieciešamas turpmākai nekustamā īpašuma izmantošanai. 
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3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.579 „Kārtība, kādā 

nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā vai 

spridzināšanas darbu veikšanā sauszemes teritorijā miera laikā” 23. un 24. punktu, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

3.1. demontēt ar spridzināšanas metodi ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 6278 005 0089 

014, 6278 003 0089 0030, 6278 003 0089 054 un 6278 003 0068 005 „Mežainē”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā (pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.), 

3.2. deleģēt domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI parakstīt vienošanos ar 

Latvijas Republikas Bruņoto spēku pārstāvi par ēku ar kadastra apzīmējumiem: 6278 

005 0089 014, 6278 003 0089 0030, 6278 003 0089 054 un 6278 003 0068 005 

„Mežainē”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, demontēšanu ar spridzināšanas metodi,  

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI. 
 

16. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.08.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Ata 

GRAUDIŅA iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no medību koordinācijas komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas, izskata 07.08.2017. pašvaldībā saņemto Klāva GRĀVEĻA iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt dalību medību koordinācijas komisijas sastāvā. 

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

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

komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izslēgt Ati GRAUDIŅU no Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas 

komisijas sastāva, 

2.2. ievēlēt Klāvu GRĀVELI Skrundas novada pašvaldības medību koordinācijas 

komisijas sastāvā, 

2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības medību koordinācijas komisijas 

sastāvs sekojošs: 

  Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs, 

  Rudīte KRONLAKA, 

  Harijs AIGARS, 

  Normunds LĀCĪTIS, 

  Gunta FREIMANE, 

  Rihards VALTENBERGS, 

  Klāvs GRĀVELIS. 
 

17. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.08.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Alda 

BALOŽA iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no dzīvokļu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, 

izskata 10.08.2017. pašvaldībā saņemto Ritvara STEPANOVA iesniegumu ar piekrišanu 

darboties dzīvokļu komisijas sastāvā. 
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2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, ka 

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

komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izslēgt Aldi BALODI no Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva, 

2.2. ievēlēt Ritvaru STEPANOVU Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas 

sastāvā, 

2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvs 

sekojošs: 

  Anda VĪTOLA – komisijas priekšsēdētājs, 

  Inga FREIMANE, 

  Normunds EIHE, 

  Uldis ZARIŅŠ, 

  Ilona RĪTIŅA, 

  Dzintra VEĢE, 

  Ritvars STEPANOVS. 
 

18. § 

Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pēc Skrundas novada domes 

27.07.2017. sēdes (prot. Nr.4, 3.§) lēmuma „Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas izveidi”, 

Skrundas novada pašvaldībā saņemti pieteikumi (pielikums Nr. 3 uz 7 lpp.) novada vēlēšanu 

komisijas locekļu kandidātu amatam. 

2. Saskaņā ar Skrundas novada domes 27.07.2017. sēdes (prot. Nr. 4, 3.§) lēmumu „Par novada 

vēlēšanu komisijas izveidi”, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju 

un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „Saeimas vēlēšanu, 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada 

domes (turpmāk — dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no 

vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu 

komisija (turpmāk — vēlēšanu komisija) 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu 

skaitu nosaka attiecīgā dome”, 2. pantu, kas nosaka „vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas 

pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras 

izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju”, 5.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka „republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēl attiecīgās 

republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena 

mēneša laikā pēc domes izveidošanas”, 6.pantu, kas nosaka, kas var būt komisijas locekļi un 

prasības pret tiem, 9.pantu, kas nosaka, ka „vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 

termiņu nosaka attiecīgā dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē 

laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas 

vai pagasta pārvaldes ēkām”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs 

SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 Ievēlēt Skrundas novada vēlēšanu komisijā: 

 Ingu FLUGRĀTI, 

 Rutu NEILANDI, 
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Ivetu GRĀVELSONI, 

 Māri BENEFELDU, 

 Evu NUDIENU, 

 Rudīti KRONLAKU, 

 Normundu DANENBERGU. 
 

19. § 

Par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas 

sastāvā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.08.2017. saņemts Dzintras LIEKMANES, dzīvo 

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pieteikums (pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.) uz 

bāriņtiesas locekles vietu Nīkrāces pagastā,  

2.2. 11.08.2017. saņemts Daces MICKUS, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

iesniegums (pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.) ar lūgumu ievēlēt par Skrundas novada Bāriņtiesas 

locekli darbam Nīkrāces pagastā,  

2.3. 14.08.2017. saņemts Ilonas RĪTIŅAS iesniegums par atbrīvošanu no Skrundas 

novada Bāriņtiesas locekles amata pienākumu pildīšanas ar 01.09.2017. 

2.4. saskaņā ar Skrundas novada domes 20.07.2017. sēdes (prot. Nr. 3, 4.§) lēmumu “Par 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu” darba tiesiskās attiecības ar 

līdzšinējo Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāju Benitu LIELĀMERI izbeigtas ar 

21.07.2017., 

2.5. par Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāju tika iecelta Ilona RĪTIŅA, kurai atļauts 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājas amatu savienot ar Skrundas novada 

Bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanu līdz brīdim, kamēr tiek izbeigts viņas Bāriņtiesas 

locekļa statuss. 

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

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

kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus” un 

26. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus 

un locekļus”, Bāriņtiesu likuma 2. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “bāriņtiesa ir novada vai 

republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde”, 9. panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka “bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne 

mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem”, 

12.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka “Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās”, atklāti 

balsojot, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. atbrīvot Ilonu RĪTIŅU no Skrundas novada Bāriņtiesas locekļa pienākumu 

pildīšanas ar 01.09.2017., 

3.2. ievēlēt Daci MICKUS par Skrundas novada bāriņtiesas locekli darbam Nīkrāces 

pagastā ar 01.09.2017., 

3.3. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi - izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, algu grāmatvedi Salumeju 

BALCERI, Skrundas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju Antru EISAKU. 
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20. § 

Par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora Dzintara 

STRAUTA 11.08.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par Oskara Kalpaka 

Rudbāržu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.   

2. Saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts, pašvaldību izglītības 

iestādes, valsts augstskolu vidējās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, izņemot 

komercsabiedrības un augstskolas, darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un 

normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs”, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, 

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

2.1. apstiprināt Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas nolikumu (pielikumus Nr. 6 uz 

6 lpp.), 

2.2. atzīt par spēkā neesošu Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 9.§) 

saskaņoto Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas nolikumu. 
 

21. § 

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 

iesniegumu pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 18.07.2017. saņemts XXX iesniegums par XXX 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

pieder XXX, 

2.3. 19.07.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5 Skrundas novada pašvaldībā 21.07.2017. saņemts XXX iesniegums par XXX 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.6. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā pieder  

Skrundas novada pašvaldībai un ir izīrēts XXX, 

2.7. 25.07.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 01.08.2017. saņemts XXX iesniegums par XXX 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.10. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.11. 03.08.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.12. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu 
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motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.13. Skrundas novada pašvaldībā 10.08.2017. saņemts XXX iesniegums par XXX 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.14. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.15. 11.08.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

pārbaudi, un 12. pantu, kas nosaka 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” – 13 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

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

Skrundas novadā,  

 3.4. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā,  

3.5. 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). 
 

22. § 

Par Skrundas novada pašvaldības Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas slēgšanu 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, V. PAKULIS, A. ZALGAUCKIS, A. RUDZROGA, 

DZ. STRAUTS, B. LIELĀMERE, DZ. VEĢE, G. STEPANOVA, A. ZANKOVSKIS,  

J. BRŪVERIS, A. SEBEŽS, I.GRUNDMANIS, A. SALMINS, I. IVĀNE,  

DZ. ANKEVICS  
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 

Ingai FLUGRĀTEI, kura informē deputātus, ka pēdējo trīs nedēļu laikā konstatēts: Oskara 

Kalpaka Rudbāržu pamatskolā mācās desmit bērni skolas posmā. Pirmsskola saglabājas. Šobrīd 

ierosinājums ir slēgt skolu ar 2018.gada 01.martu. Ir bijuši arī ierosinājumi atļaut skolai strādāt 

visu mācību gadu vai pārveidot skolu par filiāli. Skolas slēgšanas procesu nosaka Ministru 

kabineta noteikumi. Ar skolas slēgšanas procesu “nevelkot garumā” tiktu ietaupīta nauda, bet 

jāsaprot, ka tas nebūs pilns skolas budžets. No esošā budžeta tiek finansēta pirmsskolas grupa, 

uzturēta sporta zāle, skolā notiek jauniešu centra darbība. Pirmajā pusgadā varētu ietaupīt ap 

astoņiem tūkstošiem eiro. Ievērojams naudas resursu ietaupījums ir nākošajā gadā. Ir jādomā, 

kāds mācību process var tikt nodrošināts palikušajiem bērniem. Vai skola var piedāvāt visu to, 

kas skolai būtu jāpiedāvā. Pārsvarā ir bērni no pirmās līdz ceturtajai klasei. Darbs tiek 

organizēts divās daļās. Tiek apvienota pirmā un otrā klase, trešā un ceturtā, jānodrošina darbs 

vienam piektās klases skolniekam. Naudu valsts pedagogiem pilnībā nenodrošina, lielāko daļu 

sedz pašvaldība. Bērnu vecāki ir sazvanīti, viņu viedoklis noskaidrots. Ja skola tiek slēgta, viens 
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no bērniem brauks uz Kalvenes skolu, pārējo bērnu vecāki domā par Skrundas vidusskolu. Ja 

tiek pieņemts lēmums slēgt skolu mācību gada vidū, divi bērni plāno iet no Rudbāržu skolas 

prom jau oktobrī vai novembrī.  

Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka šobrīd neiet runa par pirmsskolas grupas slēgšanu. 

Inga FLUGRĀTE informē, ka plānots pirmsskolas grupu pārveidot par pirmsskolas izglītības 

iestādes “Liepziediņš” filiāli.  

Loreta ROBEŽNIECE informē, ka šajā brīdī svarīgāki ir bērni, kas mācās Rudbāržu skolā.  

Deputātu starpā izvēršas diskusija par dažāda vecuma bērnu mācīšanos kopā vienā telpā, par 

viena skolēna izmaksām, ko nozīmē uzturēt skolu dēļ sešiem līdz desmit bērniem. 

Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktoram 

Dzintaram STRAUTAM, kurš uzskata, ka šajā situācijā būtu jāpaiet diviem trim mēnešiem, lai 

saprastu kā skola strādā, kā strādā skolotāji pie jauniem apstākļiem. Jāsaprot, vai bērniem tas ir 

ieguvums, ka viņi palikuši Rudbāržu skolā mācīties. Dzintars STRAUTS uzsver, ka visiem 

deputātiem būtu jātiekas ar bērnu, kas paliek mācīties Rudbāržu skolā, vecākiem, lai pieņemtu 

lēmumu par skolas slēgšanu vai neslēgšanu. Ir iespēja saglabāt skolu kā filiāli. Nākošā gada 

pirmās klases skolnieku vecāki tika apzvanīti. No sešiem piecu bērnu vecāki ir izteikuši domu 

mācīties Rudbāržu skolā. Sākumskolas nolikumā ir ierakstīts, ka Rudbāržu sākumskola realizē 

pirmsskolas izglītības programmu. Ja skola tiek slēgta, ir jādomā, kā tiek realizēta pirmsskolas 

izglītības programma. Dzintars STRAUTS ierosina nesteigties ar skolas likvidāciju, bet pēc 

pāris mēnešiem satikties un izrunāt. Likvidējot skolu ir jādomā, ko darīt ar skolas ēku, teritorijas 

apkopšanu, ir jādomā, kā izmantot skolas sporta zāli. 

Deputāte Benita LIELĀMERE ierosina pievērst uzmanību pirmo klašu skolēnu nogādāšanai uz 

skolu. 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE informē, ka, ja šodien tiek pieņemts 

lēmums skolu likvidēt ar 1.martu, pirmās klases skolnieks jau ar mācību gada sākumu sāks 

mācības Skrundas vidusskolā. Autobusu maršruti visi ir izbraukāti. Skolas apkārtni pagasta 

pārvalde ar saviem resursiem palīdzēs sakopt. Ir jādomā, kā noregulēt skolas tukšajās telpās 

siltumu. 

Deputāti apspriež triju mēnešu izmaksas, ja skolu slēgtu pirmajā jūnijā. 

Dzintra VEĢE uzsver, ka autobuss pilns ar Rudbāržu bērniem uz Skrundu no rītiem iet jau visu 

laiku. Tie ir aptuveni divdesmit Rudbāržu bērni, kas jau tagad mācās Skrundas vidusskolā.  

Deputāte Gunta STEPANOVA ierosina izvērtēt viena skolēna izmaksu pieaugumu Rudbāržu 

skolā, ja šī skola netiek likvidēta. 

Deputāti diskutē par skolas uzturēšanas izmaksām. 

Deputāts Valdis PAKULIS ierosina izvērtēt izdevumus, ja, piemēram, skola tiek “salikta” vienā 

telpā. 

Loreta ROBEŽNIECE lūdz Ingai FLUGRĀTEI sniegt skaidrojumu, ko iegūst bērns no mācību 

procesa, ja visi bērni no pirmās līdz piektajai klasei tiek apmācīti vienā telpā.  

Inga FLUGRĀTE paskaidro, ka tehniski to var izdarīt, bet uz neilgu laiku. Ja runa ir par filiāles 

izveidošanu, lielā skola, pēc pieredzes ar Kuldīgas novadu, nav apmierināta par savu finanšu 

sadalījumu, jo jāuztur šī filiāle. 

Dzintars STRAUTS paskaidro, ka šobrīd plānots, ka divas grupas mācīsies divās telpās, būs 

atpūtas telpa un tualetes, kas tiks izmantotas skolas vajadzībām. Vajadzīgas vēl ir divas 

skolotājas, lai skola darbotos. Šobrīd bērnudārzā ir piecpadsmit bērni. Nav ziņu, cik bērnu būs 

nākošgad.  

Deputāts, Skrundas vidusskolas direktors Ainārs ZANKOVSKIS izsaka savu viedokli, ka, 

izveidojot filiāli Rudbāržos, “pasaule netiks glābta”. Aināram ZANKOVSKIM iepriekš nav 

bijusi arī pieredze vadīt izglītības iestādi, kurai ir filiāle. Filiāle būtu glābiņš uz laiku, bet 

ilgtermiņā neko nedod. 

Deputāts Aldis ZALGAUCKIS ierosina tikties arī ar to bērnu vecākiem, kuri jau gadiem brauc 

uz Skrundas vidusskolu mācīties. 

Deputāts Andrejs SALMINS ierosina padomāt par bērniem, kā viņi jutīsies, ja četras vecuma 
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grupas saliks kopā mācīties. 

Ainārs ZANKOVSKIS uzskata, ka līdz ceturtajai klasei bērniem jāmācās pēc iespējas tuvāk 

mājām. 

Dzintra VEĢE paskaidro, ka šobrīd pirmklasniekam, kas sāks mācības Rudbāržu skolā, 

autobuss piebrauc klāt. Nebūs problēmas arī nokļūt mājās. Šogad divas reizes pēcpusdienā 

autobuss kursēs no Skrundas uz Rudbāržiem, lai pašiem mazākiem tūlīt pēc skolas būtu iespēja 

nokļūt uz mājām.  

Pēc ilgstošām diskusijām Ainārs ZANKOVSKIS ierosina balsot par mācību gada pabeigšanu 

Rudbāržu skolā un tad skolu slēgt. 

Inga FLUGRĀTE paskaidro, ka iespējams sakārtot mācību procesu būtu tad, ja skolā mācītos 

vismaz astoņpadsmit bērni. Ja skola turpina strādāt šajā mācību gadā, tad jādomā par 

akreditāciju.  

Deputāti diskutē par skolas slēgšanas laiku. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina katram deputātam izteikt savu viedokli. 

Ainārs ZANKOVSKIS ir par Rudbāržu skolas mācību gada turpināšanu līdz 1.jūnijam. 

Aldis ZALGAUCKIS uzskata, ka skola ir jāslēdz ar 1.martu. Atliekot šo datumu, problēmas 

nekur nepazudīs.  

Andrejs SALMINS izsaka neizpratni, kā var kopā mācīties dažādu vecumu grupu bērni. 

Jānis BRŪVERIS uzskata, ka skola jāslēdz ar 1.martu. 

Ivars GRUNDMANIS uzskata, ka skolu var slēgt ar 1.jūniju. 

Dzintars ANKEVICS piekrīt Andreja SALMINA viedoklim un “nespīdzināt” bērnus, pieņemt 

tagad lēmumu par skolas slēgšanu. 

Valdis PAKULIS ierosina veidot filiāli Skrundas vidusskolai Rudbāržos. 

Aivars RUDZROGA ierosina atlikt lēmuma pieņemšanu uz septembra sēdi un tad spriest par 

likvidāciju ar 1.jūniju. 

Benita LIELĀMERE piekrīt  Aivara RUDZROGA ieteikumam.  

Inese IVĀNE uzskata, ka lēmums par skolas slēgšanu no 1.marta jāpieņem tagad.  

Aivars SEBEŽS uzskata, ka skola jāslēdz ar 1.martu.  

Gunta STEPANOVA uzskata, ka nav jēgas paturēt skolu visu mācību gadu. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par diviem priekšlikumiem: 

 [1]. atlikt lēmuma pieņemšanu par skolas slēgšanu uz septembra domes sēdi, 

 [2]. slēgt Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolu ar 2018.gada 01.martu. 

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas ,,gādāt par iedzīvotāju izglītību”, 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var ,, izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības 

iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības 

iestāžu nolikumus’’, Izglītības likuma 23. panta otro daļu, kas nosaka, ka “pašvaldību izglītības 

iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju 

vai attiecīgās nozares ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju” un Vispārējās izglītības 

likuma 7. panta otro daļu, kas nosaka, ka “vispārējās izglītības iestādi reorganizē un likvidē tās 

dibinātājs”,  

atklāti balsojot, atlikt lēmuma pieņemšanu par skolas slēgšanu uz septembra domes sēdi, “par” 

– 6 (Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE),  

atklāti balsojot, slēgt Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolu ar 2018.gada 01.martu, “par” – 7 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. likvidēt Skrundas novada Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolu,  juridiskā adrese 

Liepu iela 7, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324 ar 2018.gada 

1.martu, 

2.2. Uzdot Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas direktoram Dzintaram STRAUTAM 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus, 
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brīdināt izglītības iestādes darbiniekus par Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas 

likvidēšanu  un veikt nepieciešamās darbības skolas slēgšanas nodrošināšanai, 

2.3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Skrundas novada Izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI. 
 

23. § 

Par Skrundas novada pašvaldības  

Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas amatu saraksta apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, kas nosaka, ka 

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

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars 

ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 

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

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas 

amatu sarakstu (pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.) ar 2017.gada 01.septembri, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 

direktoru Dzintaru STRAUTU, pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu 

FLUGRĀTI, pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un grāmatvedi 

Salumeju BALCERI. 

 

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

par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 21.09.2017., plkst. 0800, 

kārtējo domes sēdi – 27.09.2017., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0910 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          24.08.2017. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          24.08.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 


