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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 28.jūlijā                                                      Nr. 10 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā 

2. Par finansējumu nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ēkas 

(kadastra apzīmējums XXX) virszemes būvelementu nojaukšanai  

3. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “XXX”, 

XXX, Skrundas novadā 

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

noteikumu apstiprināšanu  

5. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra 

izveide Skrundā” realizācijai 

6. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta “Meliorācijas sistēmas “Dārzi purvā” pārbūve 

Skrundā” realizācijai 

7. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā 

ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!” 

8.  Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā 

ar projektu “Dabas tūrisms visiem” 

9. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā 

ar projektu “Apmeklē Ventas upi” 

10. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā 

ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un 

Lietuvā” 

11. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā ar projektu “Veselības 

veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” 

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

13. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, piešķiršanu  

14. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, piešķiršanu  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas v. Aldis ZALGAUCKIS 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 
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Piedalās  

deputāti: Loreta ROBEŽNIECE 

 Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Rihards VALTENBERGS 

  Ainārs ZANKOVSKIS  

Zigurds PURIŅŠ  

Ivo BĀRS  

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Gunārs ZEME (par neierašanos uz sēdi nav informējis)   

Ivars GRUNDMANIS (slims) 

Aldis BALODIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)   

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Gunta STEPANOVA (slima) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās:  

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 

Zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

SIA “Skrundas TV” valdes priekšsēdētājs Alans PERŠEVICS 

   žurnāliste   Ieva BENEFELDE 
 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā 

2. Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

3. Par zemes vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā 

4. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
 

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” – 8 (Loreta 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā 

2. Par finansējumu nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ēkas 

(kadastra apzīmējums XXX) virszemes būvelementu nojaukšanai  

3. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei XXX, 
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Skrundas novadā 

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

noteikumu apstiprināšanu  

5. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra 

izveide Skrundā” realizācijai 

6. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta “Meliorācijas sistēmas “Dārzi purvā” pārbūve 

Skrundā” realizācijai 

7. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā 

ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!” 

8.  Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā 

ar projektu “Dabas tūrisms visiem” 

9. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā 

ar projektu “Apmeklē Ventas upi” 

10. Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā 

ar projektu “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un 

Lietuvā” 

11. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā ar projektu “Veselības 

veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” 

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

pagastā, Skrundas novadā 

13. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, piešķiršanu  

14. Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, piešķiršanu  

15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā 

16. Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

17. Par zemes vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā 

18. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  
 

1. § 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome (turpmāk – dome), ir saņēmusi Aizsardzības ministrijas 28.06.2016. 

vēstuli Nr. MV-N/1579 par nekustamā īpašumu “Mežaine” pārņemšanu Aizsardzības 

ministrijas valdījumā un finansējuma piešķiršanu Skrundas novada pašvaldībai.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:  

2.1. uz nekustamo īpašumu “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs 6278 003 0068, īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas Skrundas novada 

pašvaldībai 05.05.2015., Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190810, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no: 

2.2.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0068, 23.8915 ha platībā, uz 

kuras atrodas ēkas (kadastra apzīmējumi 6278 003 0068 001; 6278 003 0068 004; 

6278 003 0068 014; 6278 003 0068 015; 6278 003 0068 016; 6278 003 0068 019; 

6278 003 0068 020; 6278 003 0068 021; 6278 003 0068 022; 6278 003 0068 023; 

6278 003 0068 024; 6278 003 0068 025; 6278 003 0068 026; 6278 003 0068 027; 

6278 003 0068 028; 6278 003 0068 029; 6278 003 0068 030; 6278 003 0068 031; 

6278 003 0068 032; 6278 003 0068 034; 6278 003 0068 035), 

2.2.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0070, 1.6169 ha platībā, uz 
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kuras atrodas ēka (kadastra apzīmējums 6278 003 0070 001), 

2.2.3. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0089, 19.3046 ha platībā, uz 

kuras atrodas ēkas (kadastra apzīmējumi 6278 003 0089 001; 6278 003 0089 002; 

6278 003 0089 004; 6278 003 0089 007; 6278 003 0089 008; 6278 003 0089 009; 

6278 003 0089 010; 6278 003 0089 011; 6278 003 0089 013; 6278 003 0089 015; 

6278 003 0089 016; 6278 003 0089 017; 6278 003 0089 018; 6278 003 0089 021; 

6278 003 0089 022; 6278 003 0089 023; 6278 003 0089 024; 6278 003 0089 025; 

6278 003 0089 026; 6278 003 0089 027; 6278 003 0089 028; 6278 003 0089 031; 

6278 003 0089 034; 6278 003 0089 038; 6278 003 0089 039; 6278 003 0089 041; 

6278 003 0089 042; 6278 003 0089 043; 6278 003 0089 045; 6278 003 0089 047; 

6278 003 0089 049; 6278 003 0089 050; 6278 003 0089 052; 6278 003 0089 055), 

2.2.4. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0109, 0.2912 ha platībā, uz 

kura atrodas ēka (kadastra apzīmējums 6278 003 0109 001), 

2.3. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas 

atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas 

lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma 

nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas 

personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums 

tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas 

lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs 

netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās 

valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta 

pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez 

atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu 

nodevusi, 

2.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pants nosaka, ka šā likuma 

42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 

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

(amatpersonas). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa 

nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet 

atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu - attiecīgās atvasinātās publiskās 

personas lēmējinstitūcija, 

2.5. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, turklāt tikai dome lemt par pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, „par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris 

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

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

3.1. nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas personā nekustamo 

īpašumu “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 003 0068, 

kas sastāv no: 

3.1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0068, 23,8915 ha 

platībā, uz kuras atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 6278 003 0068 001; 

6278 003 0068 004; 6278 003 0068 014; 6278 003 0068 015; 6278 003 0068 

016; 6278 003 0068 019; 6278 003 0068 020; 6278 003 0068 021; 6278 003 

0068 022; 6278 003 0068 023; 6278 003 0068 024; 6278 003 0068 025; 6278 

003 0068 026; 6278 003 0068 027; 6278 003 0068 028; 6278 003 0068 029; 

6278 003 0068 030; 6278 003 0068 031; 6278 003 0068 032; 6278 003 0068 
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034; 6278 003 0068 035), 

3.1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0070, 1,6169 ha 

platībā, uz kuras atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0070 001, 

3.1.3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0089, 19,3046 ha 

platībā, uz kuras atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumiem 6278 003 0089 001; 

6278 003 0089 002; 6278 003 0089 004; 6278 003 0089 007; 6278 003 0089 

008; 6278 003 0089 009; 6278 003 0089 010; 6278 003 0089 011; 6278 003 

0089 013; 6278 003 0089 015; 6278 003 0089 016; 6278 003 0089 017; 6278 

003 0089 018; 6278 003 0089 021; 6278 003 0089 022; 6278 003 0089 023; 

6278 003 0089 024; 6278 003 0089 025; 6278 003 0089 026; 6278 003 0089 

027; 6278 003 0089 028; 6278 003 0089 031; 6278 003 0089 034; 6278 003 

0089 038; 6278 003 0089 039; 6278 003 0089 041; 6278 003 0089 042; 6278 

003 0089 043; 6278 003 0089 045; 6278 003 0089 047; 6278 003 0089 049; 

6278 003 0089 050; 6278 003 0089 052; 6278 003 0089 055), 

3.1.4. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0109, 0,2912 ha 

platībā, uz kuras atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0109 001, 

valsts funkcijas īstenošanai – Nacionālo bruņoto spēku mācību vajadzībām, 

3.2. Valstij Aizsardzības ministrijas personā nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot 

Skrundas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šī lēmuma 3.1. punktā 

minētās funkcijas īstenošanai, 

3.3. Valstij Aizsardzības ministrijas personā, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma 

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

tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr valsts Aizsardzības ministrijas personā nodrošina 

šī lēmuma 3.1. punktā minētās funkcijas īstenošanu un valstij Aizsardzības ministrijas 

personā 3.1. punktā minēto nekustamo īpašumu nav tiesības atsavināt, ieķīlāt, sadalīt, 

3.4. noteikt, ka lēmuma 3.1. punktā minētais nekustamais īpašums līdz brīdim, kamēr 

tas tiek reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts Aizsardzības ministrijas persona vārda, bet 

ne ilgāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim, tiek nodots nomā Aizsardzības ministrijai, 

nosakot nekustamā īpašuma nomas  maksu  par šo periodu 30 000 EUR (trīsdesmit 

tūkstoši euro, nulle centi)  apmērā un  PVN, kas samaksājama kā vienreizējs 

maksājums mēneša laikā no nomas līguma noslēgšanas brīža un ievērojot zemāk 

minētos nosacījumus: 

3.4.1. nomas līgums (nomas līguma projekts – pielikums Nr. 1 uz 7 lpp.) 

noslēdzams viena mēneša  laikā no lēmuma pieņemšanas brīža), 

3.4.2. nomas maksa ir 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, nulle centi) 

apmēra un PVN, kas samaksājama kā vienreizējs maksājums mēneša laikā no 

nomas līguma noslēgšanas brīža, 

3.4.3. nekustamā īpašuma izmantošanas mērķis - valsts funkcijas īstenošanai – 

Nacionālo bruņoto spēku mācību vajadzībām, 

3.4.4. nomas līguma termiņš - līdz brīdim, kamēr tas tiek reģistrēts 

zemesgrāmatā uz valsts Aizsardzības ministrijas persona vārda, bet ne ilgāk kā 

līdz 2017.gada 31.decembrim, 

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

3.6. Skrundas novada domes lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai. 
 

2. § 

Par finansējumu nekustamā īpašuma XXX,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ēkas (kadastra apzīmējums XXX)  

virszemes būvelementu nojaukšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1.1. ar Skrundas novada domes 2016. gada XXX lēmumu XXX tika nolemts uzdot 
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nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

īpašniecei - Skrundas novada pašvaldībai , reģ. Nr. 90000015912, novērst biofiltra 

ēkas (kadastra apzīmējums XXX) bīstamību, t.i., veikt ēkas virszemes esošo 

būvelementu nojaukšanu un veikt pasākumus pret nepiederošu personu iekļūšanu 

bīstamajā teritorijā – veikt teritorijas norobežošanu un uzstādīt brīdinājuma zīmes, kā 

arī noteikts, ka par finansējuma apmēru minēto uzdevumu izpildei lemt kārtējā Domes 

sēdē. 

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

“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, kas nosaka, ka “tikai dome pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, 

atklāti balsojot, “par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

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

2.1. apstiprināt finansējumu nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, biofiltra ēkas (kadastra apzīmējums XXX) bīstamības 

novēršanai, veicot ēkas virszemes esošo būvelementu nojaukšanu un veicot teritorijas 

norobežošanu un brīdinājuma zīmju uzstādīšanu – XXX (tāme – pielikums Nr. 2 uz 1 

lpp.) un veikt samaksu darbu izpildītājiem, 

2.2. noteikt, ka finansējuma avots ir: dabas resursa nodokļa ieņēmumi – XXX, 

teritorijas un ēku apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi – XXX, 

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

3. § 

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants  

un smilts atradnei XXX, Skrundas novadā 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 27.05.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

XXX, reģ. Nr. XXX, Saldus, iesniegumu ar lūgumu izdot derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

smilts atradnei XXX, I iecirknis un II iecirknis”, kas atrodas zemes īpašumos XXX, XXX 

Skrundas novadā, un XXX, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 5.daļas 1.punktu vietējā pašvaldība 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos 

ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. Atļauju 

izsniegšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2017.gada 24.aprīļa noteikumos Nr. 

280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”,  

2.2. zemes īpašums XXX, kadastra Nr. XXX, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

XXX, ar kopējo platību XXX ha, reģistrēts XXX  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. XXX, īpašnieks SIA XXX, reģ. Nr. XXX, 

2.3. zemes īpašums XXX, kadastra Nr. XXX, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

XXX, ar kopējo platību XXX ha, reģistrēts XXX pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. XXX, īpašnieks SIA XXX, reģ. Nr. XXX, 

2.4. 2015.gada XXX Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra izdevusi 

Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņu) atradnes pasi, derīga līdz 2040.gada 28. 

maijam, ieguves limitu smilts-grants un smilts atradnei „XXX II iecirknis”, XXX, 

Skrundas novads, krājuma atradnes ieguves limita  platība 198.36 tūkst. m2. Derīgo 

izrakteņu veids: smilts-grants 325.6 tūkst. m3 un smilts  303.9 tūkst. m3 un ieguves 

limitu smilts-grants un smilts atradnei „XXX I iecirknis”, XXX  pagasts, Skrundas 

novads, krājuma atradnes ieguves limita  platība 77,95 tūkst. m2. Derīgo izrakteņu 

veids: smilts-grants 428.7 tūkst. m3 un smilts  498.9 tūkst. m3, 
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2.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4.punktu valsts nodeva par bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142.29 euro, kas ieskaitāma vietējās pašvaldības 

budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi. 

3. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 

5.daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 06.septembra noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 

kārtība” 26.,27.,32.,33., Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4., 5. un 7.punktu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot, “par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis 

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

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. izsniegt SIA XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Saldus, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts  atradnei ”XXX I iecirknis”, 

kas atrodas zemes īpašumā XXX (kadastra Nr. XXX, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu XXX), XXX, Skrundas novadā. Atļauju izsniegt uz laiku līdz 2040.gada 

28. maijam, 

3.2. izsniegt SIA XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Saldus, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts- grants un smilts  atradnei ”XXX II iecirknis”, 

kas atrodas zemes īpašumā XXX (kadastra Nr. XXX, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu XXX) XXX, Skrundas novadā. Atļauju izsniegt uz laiku līdz 2040.gada 

28. maijam, 

3.3. noteikt, ka pirms atļaujas saņemšanas SIA XXX, reģ. Nr. XXX, nepieciešams 

samaksāt valsts nodevu EUR 284.58 (divi simts astoņdesmit četri eiro, piecdesmit 

astoņi centi), ieskaitot to Skrundas novada pašvaldības kontā. 
 

4. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/9 no 14.06.2016., 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 
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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 

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” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis 

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

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu XXX, Ciecerē, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu EUR 500.00 (pieci simti euro), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/9 no 14.06.2016. (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma XXX, Ciecerē, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles noteikumus XXX, Ciecerē, 

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. 
 

5. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta  

“Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” realizācijai 

A. ZALGAUCKIS 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka “lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts 

pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā 

minēto galvojumu”, atklāti balsojot, “par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis 

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

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

1. Ņemt no Valsts Kases  ilgtermiņa aizņēmumu EUR 139 466.00 (viens simts 

trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit seši euro un nulle centi) projekta 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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“Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” realizācijai uz kredīta 

atmaksas termiņu 10 gadi ar Valsts Kasē noteikto 0.25 gada procentu likmi, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, atmaksu uzsākot 

ar 2017.gada martu, 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

6. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta  

“Meliorācijas sistēmas “Dārzi purvā” pārbūve Skrundā” realizācijai 

A. ZALGAUCKIS 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka “lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldība var ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts 

pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā 

minēto galvojumu”, atklāti balsojot, “par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis 

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

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

1. Ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu EUR 123 371.00 (viens simts 

divdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro un nulle centi) projekta 

“Meliorācijas sistēmas “Dārzi purvā” pārbūve Skrundā” realizācijai uz kredīta 

atmaksas termiņu 10 gadi ar Valsts Kasē noteikto  0.25 gada procentu likmi, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, atmaksu uzsākot ar 

2017.gada martu, 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

7. § 

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme  

2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Dzīve sakoptā vidē – labākai nākotnei!” 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Interreg V-A Latvia–Lithuania 

Programme 2014–2020 ar projektu “Dzīve sakoptā vidē - labākai nākotnei!” (,,Life in clean 

environment - a better future!” ( Acronym –“Clean brownfields”)). 

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” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020  ar projektu 

“Dzīve sakoptā vidē - labākai nākotnei!” (,,Life in clean environmen - a better 

future!’’ ( Acronym –“Clean brownfields”)), 

2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 6075.00 (seši tūkstoši septiņdesmit 

pieci eiro un 00 centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības kopējām 

projekta izmaksām EUR 40 500.00 (četrdesmit tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi), 

2.3. projekta finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu no Valsts kases, 
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 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

8. § 

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme  

2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Dabas tūrisms visiem” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Interreg V-A Latvia–Lithuania 

Programme 2014–2020 ar projektu “Dabas tūrisms visiem” (,,Introducing nature for all” 

(Acronym –“UniGreen”)). 

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” – 7 (Loreta ROBEŽNIECE, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – 1 (Zigurds PURIŅŠ), „atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 ar projektu 

“Dabas tūrisms visiem” (,,Introducing nature for all” (Acronym –“UniGreen”)), 

2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 12 750.00 (divpadsmit tūkstoši septiņi 

simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības 

kopējām projekta izmaksām EUR 85 000.00 (astoņdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 

centi), 

2.3. projekta finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu no Valsts kases, 

 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

Pēc domes sēdes precizēts balsojums par 8.darba kārtības jautājumu: Par piedalīšanos Interreg 

V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Dabas tūrisms 

visiem”. 
 

9. § 

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme  

2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Apmeklē Ventas upi” 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Interreg V-A Latvia–Lithuania 

Programme 2014–2020 ar projektu “Apmeklē Ventas upi” („VISIT VENTA” (Acronym –

“VIVA”)).  

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” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020  ar projektu 

“Apmeklē Ventas upi” („VISIT VENTA” ( Acronym –“VIVA”)), 

2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 6000.00 (seši tūkstoši eiro un 00 centi) 

apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības kopējām izmaksām projektā EUR 

40 000.00 (četrdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), 

2.3. projekta finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu no Valsts kases, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
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10. § 

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 

 2014-2020 projektu konkursā ar projektu “Video novērošanas  

kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Interreg V-A Latvia–Lithuania 

Programme 2014–2020 projektu konkursā ar projektu ,,Video novērošanas kameru 

uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (Installation of video security 

surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania. Acronym –

“VideoGuard”). 

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” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 projektu 

konkursā ar projektu ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības 

pasākumus Latvijā un Lietuvā” (Installation of video security surveillance cameras for 

ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania. Acronym –“VideoGuard”), 

2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3718.50 (trīs tūkstoši septiņi simti 

astoņpadsmit eiro un 50 centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības 

kopējām projekta izmaksām EUR 24790.00 (divdesmit četri tūkstoši septiņsimt septiņi 

eiro un 00 centi), 

2.3. projekta finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases, 

 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

11. § 

Par piedalīšanos Eiropas Socialā fonda projektu konkursā ar projektu  

“Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli Nr. 39-2-

60/3790 no 12.07.2016., kurā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 17.maija 

noteikumu Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā 

atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākumu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei”, Skrundas novada pašvaldība tiek aicināta sagatavot un iesniegt Eiropas 

Sociālā fonda (turpmāk- ESF) projekta iesniegumu.  

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” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ar projektu „Veselības veicināšanas 
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pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” (projektam pieejamais kopējais attiecināmais 

finansējums ir 66 198.00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi 

euro, nulle centi), tai skaitā ESF finansējums – 56 268.30 EUR (piecdesmit seši 

tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi) un valsts budžeta 

finansējums – 9 929.70 EUR (deviņi tūkstoši deviņi sitmi divdesmit deviņi euro, 

septiņdesmit centi)), 

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

12. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.07.2016. SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

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

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

ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai”, 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 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 uz 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” – 8 (Loreta 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt 05.07.2016. SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības 

kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.04 ha platībā jaunu nosaukumu XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes vienības lietošanas mērķis – 

1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām  un maģistrālajiem naftas, 

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

ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 3.46 ha platībā atstāt nosaukumu XXX, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV- 3325, zemes gabala lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma  

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.07.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un 

adreses piešķiršanu ēkai - cūku kūtij XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 
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apzīmējums XXX, XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka uz pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, atrodas XXX 

piederošais nekustamais īpašums - cūku kūts XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

kadastra apzīmējums XXX, saskaņā ar XXX Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, lietas Nr. 

XXX. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

atklāti balsojot, “par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. izveidot ēku īpašumu namīpašumam-cūku kūtij XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt adresi un nosaukumu, XXX, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

14. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu, adreses un nosaukuma XXX,  

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.07.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un 

adreses piešķiršanu XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kura atrodas uz 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra Nr. XXX.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka uz pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas 

XXX piederoša garāža XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, saskaņā pirkuma 

līgumu. 

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” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. izveidot ēku īpašumu garāžai XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, kura atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes vienības XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piešķirt adresi un 

nosaukumu XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.07.2016.  Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 
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XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces 

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 2011.gada 12.noteikumiem 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 

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

ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

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

14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī 

ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 17.pantu, kas nosaka, ka 

„apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada pagastus, ciemus un to 

robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs)  

informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes 

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

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 8 (Loreta 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt 11.07.2016. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības 

kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6.3 ha platībā jaunu nosaukumu XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, LV-3320, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 34.9 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām atstāt 

nosaukumu un adresi XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, LV- 3320, zemes 

gabala lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.07.2016. pašvaldībā saņemto Valsts zemes dienesta 

informāciju un zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA priekšlikumu par adrešu 

maiņu Skrundas novadā.  

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

30.06.2016. sēdes (prot. Nr.8, 4. §) lēmumu “Par Skrundas novada teritoriālā iedalījuma 

vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta robežu grozīšanu” tika izmainīta Skrundas 

pilsētas un Skrundas pagasta robeža. Saskaņā ar minēto lēmumu šādas adreses: Raiņa iela 31 

(ēka), Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, 

adreses kods XXX; Raiņa iela 34 (ēka), Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības 

kadastra apzīmējums XXX, adreses kods XXX un Raiņa iela 35 (ēka), Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326, zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, adreses kods XXX, neatrodas 

Skrundā, pie Raiņa ielas. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 10.punktu un 29.punktu un Skrundas novada 

domes 30.06.2016. sēdes (prot. Nr.8, 4. §) lēmumu “Par Skrundas novada teritoriālā 

iedalījuma vienību Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta robežu grozīšanu”, atklāti balsojot, 
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“par” – 8 (Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis 

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

3.1. mainīt nekustamajam īpašumam Raiņa iela 31 (ēka), Skrunda, Skrundas novads, 

LV-3326, zemes vienības kadastra apz. XXX, adreses kods XXX, adresi uz adresi 

„Annas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. mainīt nekustamajam īpašumam Raiņa iela 34 (ēka), Skrunda, Skrundas novads, 

LV-3326, zemes vienības kadastra apz. XXX, adreses kods XXX, adresi uz adresi 

„Sila kapi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

3.3. mainīt nekustamajam īpašumam Raiņa iela 35 (ēka), Skrunda, Skrundas novads, 

LV-3326, zemes vienības kadastra apz. XXX, adreses kods XXX, adresi uz adresi 

„Kalvadosi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

Par zemes vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.06.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

XXX, juridiskā adrese XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, valdes locekles 

XXX iesniegumu par zemes vienība daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, 100 m2 platībā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā kāpšanas torņa 

uzstādīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka zemes vienība XXX, Dezldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai 

saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX. 

3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, kas nosaka, ka “Šā panta pirmās daļas noteikumi 

neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai” un trešo daļu, kas nosaka, ka “ja publiskas personas mantu 

nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu 

informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, 

stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3) nododamās mantas 

lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama 

atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās 

mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, atklāti balsojot, “par” – 8 (Loreta 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai XXX, juridiskā adrese XXX, Dzelda, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības daļu XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 100 m2 platībā uz 7 gadiem, kāpšanas 

torņa uzstādīšanai, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM.                                                                                                                                            
 

18. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.07.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 
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dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par pašvaldības īres dzīvokļa 

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

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

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

dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 8 

(Loreta ROBEŽNIECE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Aldis 

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

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

vārda dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes 

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 18.augustā, plkst. 

800, kārtējo domes sēdi 25.augustā, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja          A. Zalgauckis 

          28.07.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          28.07.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


