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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 

2016.gada 27.oktobrī                                                    Nr. 13 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu  

3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

4. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu 

5. Par zemes vienības platības precizēšanu 

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

nosaukuma piešķiršanu 

7. Par licences izsniegšanu 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS 

    Andris Vilnis SADOVSKIS 

    Aivars SEBEŽS 

    Rihards VALTENBERGS 

    Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunārs ZEME 

Ivars GRUNDMANIS 

Andris BERGMANIS  

Gunta STEPANOVA  

Zigurds PURIŅŠ   

Aldis BALODIS  

Juris JAUNZEMS  

Ainars PIĻECKIS 
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Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

 

Klausās:  

sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

valdes locekle  Guna SKREBELE 

Attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas 

   centra direktore Dace MICKUS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Sociālā darbiniece Nīkrācē    Santa KNOPKENA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Finanšu nodaļas vadītāja   Ināra MUCENIECE 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

tehniskā sekretāre    Dace BUĶELE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1.  Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2016 “Grozījums Skrundas 

novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 “Skrundas 

novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikums”” apstiprināšanu  

2. Par adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu 

3. Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu  

4. Par adreses XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu  

5. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā 

6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 29.09.2016. sēdes (prot. Nr. 12, 16.§) lēmumā 

“Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija 

laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā” 

7. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā  
 

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” – 14 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, 

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

- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu  

3. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 



3 

4. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu 

5. Par zemes vienības platības precizēšanu 

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

nosaukuma piešķiršanu 

7. Par licences izsniegšanu 

8.  Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2016 “Grozījums Skrundas 

novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 “Skrundas 

novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikums”” apstiprināšanu  

9. Par adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu 

10. Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu  

11. Par adreses XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu  

12. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā 

13. Par grozījumiem Skrundas novada domes 29.09.2016. sēdes (prot. Nr. 12, 16.§) lēmumā 

“Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija 

laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā” 

14. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā  
 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 “Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada budžets”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

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

“tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.pantu, kas nosaka, ka “Pašvaldība 

patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības 

budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības 

mājaslapā internetā. Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta 

grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Uz saistošajiem noteikumiem par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem nav attiecināmi šā likuma 

45.panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumi” un likumu 

„Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs 

ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12/2016 „Grozījumi Skrundas novada 

pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Skrundas 

novada pašvaldības 2016.gada budžets”” (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.). 
 

2. § 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Nodarbinātības valsts aģentūras direktora p.i. 

E. SIMSONES iesniegumu par telpu nomas līguma laušanu Kuldīgas ielā 6-6, Skrundā, 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p45
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Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX 

2.2. XXX 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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”, atklāti balsojot, 

„par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. izbeigt ar Nodarbinātības valsts aģentūru, reģ. Nr.90001634668, juridiskā adrese 

K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.9-3/08/2011 ar 

31.10.2016., 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

3. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/12 no 04.10.2016., izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. 

punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus 

apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var 

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura 

apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. 

(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības 

teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles 

organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie 

attiecīgā nekustamā īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli 

publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās 

mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Sludinājumi par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek 

publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras 

īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms 

paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka 

sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav 

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības 

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs 

ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 

2.1.1. XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, ar nosacīto cenu 

EUR XXX (XXX euro), 

2.1.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, ar nosacīto cenu EUR 

XXX (XXX euro), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/12 no 04.10.2016. (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamo 

īpašumu izsoles: 

2.3.1. XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, 

2.3.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumus: 

2.4.1. XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX (pielikums Nr. 3 

uz 3 lpp.), 

2.4.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.), 

2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

4. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses  

XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu dzīvojamai mājai un 

saimniecības ēkām XXX, Skrundā, Skrundas novadā.  

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 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu, 

Skrundas novada dome, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs 

ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 
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„pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izveidot ēku īpašumu un dzīvojamai mājai ar saimniecības ēkām, kuras atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, piešķirt adresi XXX, Skrunda, 

Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

5. § 

Par zemes vienības platības precizēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.10.2016. pašvaldībā saņemto VAS „Latvijas dzelzceļš”, 

juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, Nekustamā īpašuma direkcijas direktora vietnieka 

G. LEGZDIŅA vēstuli Nr.XXX par zemes vienības platības precizēšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka kadastrālās uzmērīšanas laikā 

dzelzceļa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62290100092, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, platība neatbilst Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr. 297 „Par zemes 

vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 

attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” norādītai platībai.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par zemes reformas pabeigšanu 

lauku apvidos” 2.panta 9. punktu, kas nosaka, ka „ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes 

platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes 

gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā 

grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes 

platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var 

atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā 

noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti”, atklāti 

balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. precizēt dzelzceļa zemes vienībai Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra 

apzīmējumu XXX, platību no 17.2 ha uz 15.91 ha, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

6. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.10.2016. pašvaldībā saņemto  XXX, dzīvesvieta XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma 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, ar kadastra apzīmējumu XXX, 14.8 ha 

platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.4 ha platībā, 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 
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ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

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

20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas 

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

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs 

ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” 

- nav, balsojumā nepiedalās deputāts Ainars PIĻECKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

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

nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.4  ha platībā, 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes 

vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

7. § 

Par licences izsniegšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada pašvaldībā 07.10.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rīgā, LV-1067, 

iesniegums ar lūgumu piešķirt licenci interešu izglītības programmas “Mūsdienu dejas” 

realizēšanai Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX 30.01.2014. ieguvusi profesionālo maģistra grādu dejas pedagoģijā Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, ko apliecina profesionālās augstākās 

izglītības diploms Nr. XXX (pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.), 

2.2. pašvaldībā 07.10.2016. saņemts XXX CV (pielikums Nr. 6, uz 3 lpp.) un interešu 

izglītības programma “Mūsdienu dejas” (pielikums Nr. 7 uz 7 lpp.). 

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās  11. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas ,,izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja 

tas paredzēts likumos”, LR “Izglītības likuma” 17. panta trešās daļas 16. punktu, kas nosaka, 

ka “novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences 

interešu izglītības programmu īstenošanai”, 46. panta piekto daļu, kas nosaka, ka “izglītības 

iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences 

saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu 

reģistrā, – pēc licences saņemšanas pašvaldībā” un 47. panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

“interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, 

kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā” 

un Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2010 

“Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību’’, 

atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Izsniegt licenci XXX programmas ,,Mūsdienu dejas’’ 
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īstenošanai līdz 2018. gada 1. novembrim. 
 

8. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2016 “Grozījums Skrundas 

novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 “Skrundas 

novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikums”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pašvaldības aģentūra “Sociālais 

dienests” (turpmāk – Aģentūra) saskaņā ar Skrundas novada domes 28.04.2016. sēdes (prot. 

Nr. 5, 3.§) lēmumu “Par Skrundas novada pašvaldības iestādi “Alternatīvās aprūpes dienas 

centrs”” atrodas bijušās Skrundas novada pašvaldības iestādes “Alternatīvās aprūpes dienas 

centrs” telpās Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā. Līdz ar to nepieciešams Aģentūras 

nolikumā grozīt 4.punktu par Aģentūras juridisko adresi.  

2. Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības 

aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā.” un 16.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka “Pašvaldības aģentūras darbību regulē pašvaldības domes 

apstiprināts nolikums. Nolikumā norāda: 1) pašvaldības aģentūras nosaukumu; 2) pašvaldības 

domi un amatpersonu, kuras padotībā aģentūra nodota, un pašvaldības aģentūras darbības 

pārraudzības kārtību; 3) pašvaldības aģentūras izveidošanas mērķi; 4) pašvaldības aģentūras 

uzdevumus; 5) pašvaldības aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem 

pakalpojumiem; 6) administratīvo aktu izdošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.”, 

atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13/2016 

“Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 4/2015 “Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 

nolikums”” (pielikums Nr. 8 uz 2 lpp.). 
 

9. § 

Par adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka Skrundas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.XXX, reģistrēts nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, kas sastāv no zemes vienības 13.2 ha platībā, uz kura atrodas dabā 

neesošs mājīpašums ar adresi XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 
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“pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. anulēt adresi XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326 (adreses 

klasifikatora kods XXX), 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

10. § 

Par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par nosaukuma XXX, Skrunda, Skrundas novads, anulēšanu. 

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

vienību Skrundas pilsēta un Skrundas pagasts grozīšanas XXX atrodas Skrundas pagastā 

teritorijā. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

 3.1. anulēt nosaukumu XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

11. § 

Par adreses XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

 1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.XXX reģistrēts nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, kadastra Nr. XXX, kas ir adresācijas objekts un kuram nav piešķirta adrese. 

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

atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķir zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX un ēkām, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: XXX, un funkcionāli saistītai ēkai ar 

kadastra apzīmējumu XXX, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

XXX, adresi XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325. 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

 1. Skrundas novada dome izskata 21.10.2016. pašvaldībā saņemto XXX, juridiskā adrese 

XXX, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, valdes locekļa XXX iesniegumu par 

nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu,  jauna nosaukuma 

piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

pieder XXX saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no piecām zemes vienībām, 

2.3. ar 17.10.2016. Pirkuma līgumu, reģistra Nr. XXX, kas sastādīts pie Kurzemes 

apgabaltiesas Zvērinātas notāres XXX prakses vietā XXX, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

XXX, valdes locekļa XXX personā, iegādājusies zemes vienību  no XXX 0.8 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu XXX, kas atdalāma no nekustamā īpašuma XXX, 

Raņķu 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”, 

20.06.2006. 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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, 

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

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Raņķu  pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.8  ha platībā, piešķirt 

jaunu nosaukumu XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, un pievienot nekustamajam 

īpašumam XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 

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

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par grozījumiem Skrundas novada domes 29.09.2016. sēdes (prot. Nr. 12, 16.§) lēmumā 

“Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija 

laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, 

Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā pašvaldības funkciju nodrošināšanai.  
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Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē deputātus, ka, sazinoties pēc 29.09.2016. 

domes sēdes ar Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, ir jāveic izmaiņas valsts nekustamo īpašumu 

Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, 

pārņemšanas nosacījumos. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. ar Ministru kabineta rīkojumu paredzēts valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 

5, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX - zemes vienību, kadastra 

apzīmējums XXX, XXX ha platībā un būves, kadastra apzīmējumi XXX un XXX,  

bez atlīdzības nodot Skrundas novada pašvaldības īpašumā, 

2.2. ar Ministru kabineta rīkojumu paredzēts valsts nekustamo īpašumu 1.maija 

laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX – zemes vienību, kadastra 

apzīmējums XXX, XXX ha platībā bez atlīdzības nodot Skrundas novada pašvaldības 

īpašumā, 

2.3. Skrundas novada dome 29.09.2016. sēdē (prot. Nr. 12, 16.§) pieņēma lēmumu par 

valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija 

laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā, 

2.4. nekustamie īpašumi ir nepieciešami Skrundas novada pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punktu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, un likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu – sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu: 

 XXX 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds, 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”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. izteikt Skrundas novada domes 29.09.2016. sēdes (prot. Nr. 12, 16.§.) lēmumu 

“Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija 

laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā” šādā 

redakcijā: 

 “3.1. pārņemt Skrundas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamos īpašumus: 

3.1.1. Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novads, kadastra Nr. XXX, kas sastāv 

no zemes vienības XXX ha platībā un namīpašumiem (kadastra apzīmējumi: 

XXX un XXX), 

3.1.2. 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, kas 

sastāv no zemes vienības XXX ha platībā, 

3.2. noteikt, ka nekustamais īpašums Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, tiek 

ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 

3.3. noteikt, ka nekustamajā īpašumā 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, 

pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tiek izveidots stāvlaukums 

autotransporta un tehnikas novietnei (t.sk. specializētai tehnikai), 

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.  
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 14. § 

Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā 

L. ROBEŽNIECE, A. ZANKOVSKIS, G. STEPANOVA, A. ZALGAUCKIS  
 

 1. Skrundas novada dome izskata par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu 

izvērtēšanas komisijas 24.10.2016. sēdes protokolu ar priekšlikumiem par Goda balvas un 

Pateicības raksta piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā XXX. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātiem, kuri vēlas izteikties par 

izvērtēšanas komisijas priekšlikumiem apbalvot attiecīgas personālijas Latvijas Republikas 

proklamēšanas 98.gadadienā.  

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS lūdz komisiju sniegt skaidrojumu, kāpēc ar Goda balvu 

netiek virzīta uz domes sēdi apbalvošanai Daina ĻAUDAKA no Skrundas vidusskolas, jo 

skolā nostrādājusi piecdesmit no saviem darba gadiem, tāpat ieguldījumu devusi kultūrā, 

vadot sieviešu kori Skrundas kultūras namā. Tajā pašā laikā, kā tika vērtēti uz apbalvošanu 

izvirzītie Skrundas vidusskolas skolotāji – kādam tiek piešķirts apbalvojums vai izteikta 

pateicība, bet citiem netiek.  

Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanas izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, 

deputāte Gunta STEPANOVA skaidro, kādā veidā notika izvirzīto kandidātu izvērtēšana. 

Deputāts Aldis ZALGAUCKIS izsaka savu viedokli, ka pateicība par padarīto jāizsaka 

neskatoties, vai iepriekšējos gados jau ir bijis kāds apbalvojums vai izteikta pateicība par 

padarīto.  

Loreta ROBEŽNIECE ierosina pieņemt deputāta Aināra ZANKOVSKA ierosinājumu pie 

Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanas izvērtēšanas komisijas izvirzītajām 

personālijām uz apbalvošanu ar Goda balvu Latvijas Republikas 98.gadadienā pievienot 

Dainu ĻAUDAKU un balsot par visām komisijas izvirzītajām personām kopā. 

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”, 

pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības noteikumiem „Par Skrundas novada domes 

apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” no 29.10.2010., 

atklāti balsojot, „par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, 

Aivars SEBEŽS), “pret” – 2 (Zigurds PURIŅŠ, Gunta STEPANOVA), “atturas” – 4 (Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Juris JAUNZEMS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS) „pret” - 

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

2.1. ar Goda balvu apbalvot: 

Daina ĻAUDAKA, Skrundas vidusskolas direktora vietniece mācību darba 

jautājumos – par mūža ieguldījumu izglītībā un kultūrā, 

Laimdotu MŪRNIECI, Skrundas mūzikas skolas skolotāja - par ilggadēju darbu ar 

Skrundas kultūras nama sieviešu kori “Sonante” un nenovērtējamu ieguldījumu kora 

mūzikas attīstībā un izaugsmē Skrundā, 

 2.2. pateicības rakstu pasniegt: 

Zanei EGLĪTEI, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja, un Ievai 

DĒVITAI-SAMOŠKAI, brīvprātīgā no biedrības “Nīkrācnieki” - par skatuves tērpu 

radīšanu Skrundas vidusskolas deju kolektīviem, par izdomu un brīvprātīgu sava darba 

ieguldījumu izgatavojot Skrundai suvenīrus, iesaistot tajā Skrundas jauniešus, 

Ievai BENEFELDEI, SIA “TV Kursa” producente, žurnāliste - par ieguldījumu SIA 

“Skrundas TV” attīstībā, nostrādājot televīzijā 15 gadus, par fotoalbuma “Esmu 
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Skrundā” izveidi un panākumiem konkursā “Gada Balva fotogrāfijā 2015”, 

Inesei PICKAINEI, Skrundas vidusskolas skolotāja - par pašaizliedzīgu darbu, 

netaupot laiku un līdzekļus darbojoties ar Skrundas vidusskolas bērniem un 

jauniešiem, iesaistot viņus sabiedriskās aktivitātēs, iedrošinot bērnus piedalīties 

dažādos konkursos, par izglītojamo sagatavošanu mācību olimpiādēm starp novadiem 

un valsts mērogā, 

Jan Bernd ROTHFOS, SIA “Biagro” valdes priekšsēdētājs – par ieguldījumu Raņķu 

pagasta ceļu sakārtošanā uz “Mazgaraušu” kapiem, par atbalstu pagasta kultūras 

pasākumiem, 

Ritvaru STEPANOVU, Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs – par pašaizliedzīgu 

darbu Skrundas lokatora pilsētiņas kā tūrisma objekta attīstībā, par Raņķu pagasta, 

Skrundas novada un Latvijas vārda popularizēšanu, par ieguldījumu Raņķu pagasta 

sporta un kultūras dzīves aktivizēšanu, 

Inārai PĀVILAI, pārdevēja lielveikalā “Skrunda” – par bagātīgu pieredzi 

apkalpojošā sfērā, laipnu apkalpošanu un ilglaicīgu darbu tirdzniecībā, 

Janai LINDEI, VAS “Latvijas Pasts” Skrundas pasta nodaļas priekšniece – par 

aktīvu dalību Skrundas novada sporta un kultūras pasākumos, kā arī iejūtību un 

izpalīdzību pret klientiem un kolēģiem, vadot Skrundas pasta nodaļu, 

Aivai ČEHOVIČAI, Skrundas vidusskolas skolotāja – par aktīvu un kvalitatīvu darbu 

izglītojamo sagatavošanā mācību olimpiādēm starp novadiem un valsts mērogā, 

Lindai un Vasilam DREBOTIEM, z/s “Kalna Dzenīši” īpašnieki – par aktīvu un 

nesavtīgu atbalstu labdarības pasākumos un zupas virtuves darbības atbalstu Skrundā 

un Rudbāržu pagastā, 

Anitai SEBEŽAI, Nīkrāces pamatskolas direktore – par radošu pieeju mācību 

procesam, par veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolēniem un skolotājiem, par 

dabas aizsardzības un vides sakārtošanas popularizēšanu.  

 

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

sēdi par slēgtu. Nākamā apvienotā komiteju sēde 17.novembrī, plkst. 800, kārtējā domes sēde 

24.novembrī, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          27.10.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          27.10.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


