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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 

2020. gada 24. septembrī                                                 Nr. 14 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” valdes locekļa ievēlēšanu  

2. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja apstiprināšanu  

3. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2020 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas 

novada pašvaldības 2020. gada budžets”” apstiprināšanu  

4. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS – VASKAS 

iesniegumu 

5. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos 

6. Par KĀRTĪBU Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu 

apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 

7. Par telpu nomu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vajadzībām 

8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu 

9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu  

13. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

14. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

15. Par nekustamā īpašuma “Poriņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunbeņi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kalna Ulītes”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  
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21. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

22. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienota nosaukuma piešķiršanu  

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars RUDZROGA  

Dzintars ANKEVICS  

Valters FARNASTS  
 

Nepiedalās deputāti: 

Valdis PAKULIS (klātienē nevar piedalīties sēdē) 

Ivars GRUNDMANIS (aizņemts pamatdarbā) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)  

Aivars SEBEŽS (slimības lapa) 

Jānis BRŪVERIS (aizņemts pamatdarbā) 
 

Klausās:  

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Finanšu nodaļas vadītāja   Ināra MUCENIECE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā jautājumu 

“Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā”. 

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, 

atklāti balsojot, “par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome 

nolemj: 

Iebalsot domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par grozījumiem Skrundas novada 

pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā”. 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes kopējo darba kārtību. 

Atklāti balsojot, “par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome 

nolemj: 

Apstiprināt domes 24.09.2020. sēdes darba kārtību: 
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1. Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” valdes locekļa ievēlēšanu  

2. Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja apstiprināšanu  

3. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2020 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas 

novada pašvaldības 2020. gada budžets”” apstiprināšanu  

4. Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS – VASKAS 

iesniegumu 

5. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos 

6. Par KĀRTĪBU Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu 

apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 

7. Par telpu nomu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vajadzībām 

8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu 

9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu  

13. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

14. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

15. Par nekustamā īpašuma “Poriņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunbeņi”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kalna Ulītes”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

21. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

22. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienota nosaukuma piešķiršanu  

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” valdes locekļa ievēlēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldībā 14.09.2020. saņemto SIA “Skrundas TV” 

valdes locekļa Alana PERŠEVICA sagatavoto SIA “Skrundas TV” darbības izvērtējumu. 

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

46. pantu, 37. panta astotās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “šā panta nosacījumi, izņemot 

ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja kapitāla daļu turētājs vai padome 

pēc valdes vai padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj 

izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs SALMINS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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2.1. apstiprināt SIA “Skrundas TV” darbības rezultātu novērtējuma ziņojumu 

(pielikums Nr. 1 uz 1 lp.), 

2.2. apstiprināt SIA “Skrundas TV” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju 

(pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.), 

2.3. ievēlēt  atkārtoti Alanu PERŠEVICU, personas kods XXX, par SIA “Skrundas 

TV” valdes locekli uz pieciem gadiem, 

2.4. uzdot SIA “Skrundas TV” kapitāldaļu turētāja pārstāvim Skrundas novada 

pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM līdz 30.09.2020. veikt visas 

Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likumā paredzētas darbības un pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai reģistrētu 

izmaiņas  komercreģistrā, nodrošinot šī lēmuma izpildi.  
 

2. § 

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.08.2020. pašvaldībā saņemto p/i “Skrundas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” direktores Guntras NEILANDES iesniegumu par darba tiesisko 

attiecību pārtraukšanu, izskata 10.09.2020. pašvaldībā saņemto Sigitas PICULES iesniegumu 

par piekrišanu turpināt veikt direktores amata pienākumus. 

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

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

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

un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs 

SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

2.1. izbeigt ar Guntru NEILANDI, kā  p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” direktori, darba tiesiskās attiecības, pamatojoties uz Darba likuma 100. panta 

pirmo daļu, 

2.2. iecelt Sigitu PICULI par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

direktori, profesijas kods 1120 01, slēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, 

nosakot mēneša darba algas likmi 900,00 EUR (deviņi simti euro, nulle centi), un 

nosakot normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā,  

2.3. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi: izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, algu grāmatvedi Rutu 

ERNSTSONI.  
 

3. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2020 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas 

novada pašvaldības 2020. gada budžets”” apstiprināšanu   

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar 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. panta pirmo daļu, 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”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 
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RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Valters 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6/2020 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020. gada budžets”” 

(pielikums Nr. 3 uz 1 lp.). 
 

4. § 

Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles  

Dzintras GEKAS VASKAS iesniegumu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.09.2020. pašvaldībā saņemto nodibinājuma „Fonds 

Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS–VASKAS iesniegumu par finansiālu 

atbalstu nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” projektiem 2021. gadā. 

2. 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”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

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

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

2.1. paredzēt 100,00 EUR (viens simts euro, nulle centi) no 2021. gada kultūras 

pasākumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, 

reģ. Nr. 40008057169, adrese Graudu iela 41A, Rīga, LV-1058, 2021. gada projektiem 

– konferencei, koncertam, bērnu zīmējumu un sacerējumu konkursam, filmas “Tālā 

zeme Sibīrija” nākamo sēriju montāžai un iespējai  ekspedīcijai uz Krasnojarskas, 

Omskas apgabaliem 2021. gada vasarā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

5. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 401 ,,Grozījums 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” (stājās spēkā 01.09.2020.), kuros noteikts, ka pedagogu zemākā mēneša darba 

algas likme ir 790,00 EUR, kā arī paaugstināta izglītības iestāžu vadītāju zemākā darba algas 

likme, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, kas nosaka, ka tikai 

dome var „noteikt domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes”, atklāti balsojot, 

„par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars 

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

Skrundas novada dome nolemj:  

1. Apstiprināt izmaiņas pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos (pielikums Nr. 

4 uz 4 lpp.), 

2. Finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi, 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus, 

pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI, grāmatvedi Rutu 

ERNSTSONI un izglītības nodaļas vadītāju  Ingu  FLUGRĀTI. 
 
 

 



6 

 

 

6. § 

Par KĀRTĪBU Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu un 

pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības kompetence izglītībā ir atbalstīt izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās un likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos”, Skrundas novada izglītības iestāžu pedagogu 

ierosinājumiem, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

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

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

1. Apstiprināt KĀRTĪBU Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu 

skolēnu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 

(pielikums Nr. 5 uz 1 lp.), 

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas 

vadītājai Ingai FLUGRĀTEI. 
 

7. § 

Par telpu nomu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vajadzībām 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, juridiskā adrese 

Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekļa Sanda JAPĒŅINA  iesniegumu par 

telpu nomu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība” vajadzībām. 

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

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

atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt 

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas 

14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai 

noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā 

un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem 

Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.p., 31.p. un 73.p., atklāti 

balsojot, „par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

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

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. slēgt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr. 41203022001, 

juridiskā adrese Stūra ielā 7, Skrunda, Skrundas novads, par telpām ēkā ar kadastra 

apzīmējumu 6209 003 0118 001 (kopējā platība 182,7 m2), nosakot telpu nomas 

maksu 1,15 EUR (viens euro, piecpadsmit centi) par 1m2 mēnesī, un PVN likumos 

noteiktā kārtībā un apmēros, un  par telpām ēkā ar kadastra apzīmējumu 6209 003 

0118 002 (kopējā platība 157 m2), nosakot telpu nomas maksu 0,15 EUR (nulle euro, 

piecpadsmit centi) par 1 m2 mēnesī, un PVN likumos noteiktā kārtībā un apmēros, 

Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
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8. § 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.09.2020. pašvaldībā saņemto SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” valdes locekļa Sanda JAPĒŅINA iesniegumu par telpu nomas līguma laušanu 

Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 01.04.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”, Reģ.Nr.41203022001, juridiskā adrese Stūru iela 7, Skrundā, Skrundas 

novadā, noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 9-3/11/2011 Lielā ielā 1A, 

Skrundā, Skrundas novadā, normatīvajos aktos paredzēto funkciju veikšanai, nosakot 

nomas maksu Ls 10,76 (desmit lati un 76 santīmi), kas ir 15,31 EUR (piecpadsmit 

euro, trīsdesmit viens cents) mēnesī, t.i., par 1 m2 Ls 0,20 (0,28 EUR) + PVN. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR 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” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

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

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

3.1. izbeigt ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, Reģ.Nr. 41203022001, juridiskā 

adrese Stūru iela 7, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu Nr. 9-3/11/2011 no 

01.04.2011. ar 01.10.2020., 

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

9. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, V. FARNASTS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 10.2/6 no 08.09.2020. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātam Valteram FARNASTAM, kurš 

jautā par izsolē iegūto līdzekļu izlietojumu. 

Loreta ROBEŽNIECE informē, ka nauda tiek virzīta autoostas renovācijai un sakārtošanai.  

Valters FARNASTS ierosina daļu no izsolē iegūtiem līdzekļiem novirzīt pacēlāja izbūvei 

cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem, lai nav jāgaida pusgads līdz tiks apstiprināts 

jaunais pašvaldības budžets.  

Loreta ROBEŽNIECE uzsver, ka šobrīd visa nauda tiek virzīta autoostas renovācijai. Nauda 

pacēlāja izbūvei tiks paredzēta nākamajā gadā. Šobrīd arī precīzi nav zināmas autoostas 

renovācijas kopējās izmaksas, jo darbs pie renovācijas ir procesā.    

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

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

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

neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16. pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 

summā”, 30. panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, 

nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu (16. pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā 

likuma 32. pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles 

rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34. panta otro 

daļu, kas nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9. pants), izsoles 

rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30. pantā paredzēto 

maksājumu nokārtošanas”, likuma 35. pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta 

pieņemama cena (17. un 32. pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, 
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pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, 

ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties 

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

cena pārsniedz mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar 

tiem pašiem noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās 

mantas atsavināšanas veidu (3. un 7. pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā 

likuma 32. pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Andrejs SALMINS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 2 (Aivars 

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

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 10.2/6 no 08.09.2020. par nekustamā īpašuma - zemes un mežaudzes 

„Mālkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 6 uz 3 lpp.), 

 2.2. pārdot nekustamo īpašumu - zemi un mežaudzi „Mālkalni”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, 10,3 ha platībā, kura zemes kadastra Nr. 6229 013 0050, par cenu 

87 200 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti euro) izsoles dalībniekam – SIA 

“BALTU KOKS”, reģ. Nr.42103036409, juridiskā adrese Vecā Ostmala 10, Liepāja, 

 2.3. Lēmums stājas spēkā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Kuldīgas novadā 

apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā noteikto. 
 

10. § 

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. 3.1/8 1. § no 08.09.2020., 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 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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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 1400 euro, — pašvaldības 

revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs SALMINS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Loreta 

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

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemi Klusā ielā 16, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 001 0046, ar kopējo platību 8677 m2, ar 

nosacīto cenu 7 700,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 3.1/8 1. § no 08.09.2020. (pielikums Nr. 7 uz 3 lpp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma - zemes Klusā ielā 16, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 001 

0046, izsoli,  

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes Klusā ielā 16, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 001 0046, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 8 uz 

3 lpp.), 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/8 2.§ no 08.09.2020. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. 

punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks 

vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 37. 

panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu 

cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētā persona. 

Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8. pants)” un 44. panta 8. daļas 

1. punktu, kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei 

pieguļ attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Loreta 

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu - zemi “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar kopējo platību 1,82 ha, 

 2.2. uzaicināt viena mēneša laikā XXX, personas kods XXX, dzīvo “XXX”, Rudbāržu 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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pagastā, Skrundas novadā, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei 

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX. 

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

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/8 3.§ no 08.09.2020. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. 

punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. Pantā 

noteiktā kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas 

personas mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta 

ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu 

(8. pants)”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

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

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

 2.1. pārdot par brīvu cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 73,8 m2,  

 2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - 

dzīvoklim XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

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

 

13. § 

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.08.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

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

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 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” – 10 (Andrejs 

SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

14. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.09.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 
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Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX” piešķiršanu.  

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

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX, personas kods XXX, 

saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 265, nekustamais īpašums sastāv 

no trijām zemes vienībām. 

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 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 

10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām: 2,1 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, un 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt jaunu 

nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas 

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

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

15. § 

Par nekustamā īpašuma “Poriņi”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.08.2020. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese: “Madaras”, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes 

novads, valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par zemes vienības “Poriņi”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma “Poriņu Mežs”, 

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

6229 015 0017, pieder SIA “EKO DRUVA”, reģ. Nr. 52103027681, saskaņā ar 

Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 59, nekustamais īpašums sastāv no 

divām zemes vienībām, 

2.2. saskaņā ar 21.08.2020. nekustamā īpašuma pirkuma priekšlīgumu Nr. 04-

08/2020 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hansaprojekts”, reģ. Nr. 42103045558, 

iegādājusies no SIA “EKO DRUVA”, reģ. Nr. 52103027681, zemes vienību 2,4 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 6229 015 0157, kas atdalāma no nekustamā īpašuma 

“Poriņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0017.  

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 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 
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„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 

10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Poriņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 015 0017, un atdalāmai zemes vienībai 2,4 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6229 015 0157, piešķirt jaunu nosaukumu „Poriņu Mežs”, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķis – 0201 –  zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.08.2020. pašvaldībā saņemto zemnieku saimniecības 

“ROŽDĀRZI”, juridiskā adrese: “Roždārzi”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, īpašnieka 

Alvja ROŽKALNA iesniegumu par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu. 

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

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder: ½ zemnieku saimniecībai 

“ROŽDĀRZI”, reģ. Nr. 46101013179 un ½ XXX, personas kods XXX, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 133, īpašums sastāv 

no zemes vienības 12,7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un ēkām. 

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

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

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

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

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

Skrundas novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma īpašnieku zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

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

dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu XXX, sadalīšanai, 

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

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai jaunu nosaukumu “Vilnīši”, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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17. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.09.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Aizputē, Aizputes novadā, iesniegumu par zemes vienības “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu. 

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder: ½ XXX, personas kods 

XXX, un ½ XXX, personas kods XXX, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 216, īpašums sastāv no zemes vienības 7,6 ha platībā, 

kadastra apzīmējums XXX. 

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

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

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

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

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

Skrundas novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma īpašnieku zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

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

dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu XXX, sadalīšanai, 

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

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

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

Skrundas novads,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”,  

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.09.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības “XXX”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu. 

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

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX, personas kods XXX, 

saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 92, 

īpašums sastāv no zemes vienības 8,9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un ēkām. 

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

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

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

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 
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izstrādes noteikumi” otro nodaļu, kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

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

dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu XXX, sadalīšanai, 

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

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai jaunu nosaukums “XXX”, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

19. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“Jaunbeņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.08.2020. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese: “Madaras”, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes 

novads, valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par zemes vienības “Jaunbeņi”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Jaunbeņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6229 013 0022, pieder SIA “EKO DRUVAI”, reģ. Nr. 52103027681, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 504, 

īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 10,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 

013 0022, un 16,13 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 015 0011, 

2.2. saskaņā ar 21.08.2020. nekustamā īpašuma pirkuma priekšlīgumu Nr. 01-

08/2020 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hansaprojekts”, reģ. Nr. 42103045558, 

iegādājusies no SIA “EKO DRUVA”, reģ. Nr. 52103027681, divas zemes vienības 

daļas no nekustamā īpašuma “Jaunbeņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 013 0022.  

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

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

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

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

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

Skrundas novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

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

dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
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“Jaunbeņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 013 0022, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6229 013 0022 sadalīšanai, 

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

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 1,07 ha platībā jaunu nosaukumu “Jaunbeņu 

Mežs”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,  

3.7. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 1,84 ha platībā jaunu nosaukumu “Jaunbeņu 

Birzs”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,  

3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

20. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kalna Ulītes”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.08.2020. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Hansaprojekts”, juridiskā adrese: “Madaras”, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes 

novads, valdes priekšsēdētāja Laura SPRŪDA iesniegumu par zemes vienības “Kalna 

Ulītes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “Kalna Ulītes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 015 0068, pieder SIA “EKO DRUVAI”, reģ. Nr. 52103027681, 

saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. 379, īpašums sastāv no četrām zemes vienībām, 

2.2. saskaņā ar 21.08.2020. nekustamā īpašuma pirkuma priekšlīgumu Nr. 01-

08/2020 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hansaprojekts”, reģ. Nr. 42103045558, 

iegādājusies no SIA “EKO DRUVA”, reģ. Nr. 52103027681, zemes vienības daļu no 

nekustamā īpašuma “Kalna Ulītes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6229 015 0068.  

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

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

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

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

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

Skrundas novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” 

– 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

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

dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

“Kalna Ulītes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0068, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6229 015 0068, sadalīšanai, 

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

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 
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plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai jaunu nosaukumu “Ulītes Mežs”, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads,   

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

21. § 

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.08.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0,024 ha platībā, iznomāšanu uz pieciem gadiem 

mazdārziņam. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt 

pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 15.§) 

lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas 

pilsētā”, zemes vienības platība 1,1335 ha, 

2.2. daļa no zemes vienības iznomāta Skrundas pilsētas iedzīvotājiem mazdārziņiem.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta 

ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

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

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

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,024 ha platībā XXX, 

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

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

lauksaimniecība (mazdārziņš), 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro), 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes 

nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

22. § 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienota nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.09.2020. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Sodra mežs”, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 9A-2, Rīga, mežsaimniecības  

vadītāja Raita LĪCĪŠA iesniegumu par nekustamo īpašumu: “Mētraines”, kadastra Nr. 6268 

002 0026, “Bedrāji”, kadastra Nr. 6268 002 0055, “Mežozoli”, kadastra Nr. 6268 002 0013, 

un “Strazdi”, kadastra Nr. 6268 002 0004, apvienošanu vienā zemes vienībā un vienota 

nosaukuma “Mētraines” piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „Mētraines”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 
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Nr. 6268 002 0026, pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Sodra mežs”, reģ. Nr. 

50003871841, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr. 85, nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 27,6 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 6268 002 0026, un 3,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 

6268 002 0027, 

2.2. nekustamais īpašums „Bebrāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6268 002 0055, pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Sodra mežs”, reģ. Nr. 

50003871841, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr. 166, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 15,0 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6268 002 0055, 

2.3. nekustamais īpašums „Mežozoli”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. 6268 002 0013, pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Sodra mežs”, reģ. Nr. 

50003871841, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr. 86, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 10,4 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6268 002 0013, 

2.4. nekustamais īpašums „Strazdi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6268 002 0004, pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Sodra mežs”, reģ. Nr. 

50003871841, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr. 31, nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 37,2 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6268 002 0004, 

2.5. nekustamo īpašumu zemes vienības savstarpēji robežojas. 

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 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 

10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

 3.1. apvienot nekustamos īpašumus:  

3.1.1. ”Mētraines”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 002 

0026, zemes vienības: 27,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 002 0026, 

un 3.0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 002 0027, 

3.1.2. ”Bebrāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 002 

0055, zemes vienību 15,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 002 0055, 

3.1.3. ”Mežozoli”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 002 

0013, zemes vienību 10,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 002 0013, 

3.1.4. ”Strazdi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 002 

0004, zemes vienību 37,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6268 002 0004,  

vienā zemes vienībā un piešķirt vienotu nosaukumu “Mētraines”, Nīkrāces pagasts, 

Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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23. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz rakstisku 

iesnieguma pamatu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 05.08.2020. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu no adreses XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pieder 

Skrundas novada pašvaldībai, kas izīrēts XXX, 

2.3. 31.08.2020. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 11.09.2020. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu no adreses XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2.6. nekustamais īpašums XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pieder 

Skrundas novada pašvaldībai, kas izīrēts XXX, 

2.7. 11.09.2020. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

pārbaudi, un 12. pantu, kas nosaka kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr. 72 ”Kārtība, kādā anulējamas 

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

– 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā,  

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI, 

3.4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad 

tas paziņots adresātam ar ierakstītu pasta sūtījumu). 
 

24. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.09.2020. pašvaldībā saņemto Skrundas vidusskolas 

direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu par grozījumiem Skrundas vidusskolas 

nolikumā.  

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

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

dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības 
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kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 

Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes nolikumu apstiprina 

iestādes dibinātājs un Vispārējās izglītības likuma 8. pantu, kas nosaka, ka Vispārējās 

izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir tās nolikums, atklāti balsojot, „par” – 10 

(Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, 

Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā 

(apstiprināts ar Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes lēmumu), 

2.2. izteikt nolikuma 10. punktu šādā redakcijā: 

,,10. Izglītības iestāde īsteno licencētas pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmas.”, 

 2.3. izteikt nolikuma 54. punktu šādā redakcijā: 

,,54. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc apstiprināšanas Skrundas 

novada domē.”, 

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI, Skrundas vidusskolas direktoram Aināram ZANKOVSKIM. 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 22.10.2020., plkst. 0800, domes sēde - 29.10.2020., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          24.09.2020. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          24.09.2020.      


