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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 

(tiešsaistē) 

2020. gada 25. februārī                                                 Nr.  4 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0830 

Sēdi atklāj plkst. 0830 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un dzīvojamo māju 

apsaimniekošanas maksas starpības segšanu 

3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2021. gadā 

4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

6. Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

7. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “ARFOS” 

8. Par Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs” nolikuma apstiprināšanu  

9. Par Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības “Mākslas studija” nolikuma 

apstiprināšanu  

10. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

13. Par zemes ierīcības  projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

14. Par nekustamā īpašuma “Pie Krūmiņiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu  

15. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu  

16. Par adreses “Pie Lanceniekiem”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

17. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

18. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda 

19. Par nosaukuma un adreses “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, maiņu 

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

21. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Skrundas novadā 
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars RUDZROGA  

Valters FARNASTS  

Valdis PAKULIS 

Ivars GRUNDMANIS 

Aivars SEBEŽS  

Andrejs SALMINS  

Dzintars ANKEVICS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Jānis BRŪVERIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis) 
 

Klausās:  

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Attīstības nodaļas vadītājs   Edgars ZEBERLIŅŠ 

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

Nekustamo īpašumu speciālists   Normunds DANENBERGS 

Izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Projektu koordinatore    Viktorija REINE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumus: 

1. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ” 

2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

3. Par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā 

 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis 

PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumus:  

1. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ” 

2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

3. Par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā 
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Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt Skrundas novada domes 25.02.2021. sēdes darba 

kārtību. 

Atklāti balsojot, “par” - 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis 

PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt domes 25.02.2021. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un dzīvojamo māju 

apsaimniekošanas maksas starpības segšanu 

3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2021. gadā 

4. Par  izsoles rezultātu apstiprināšanu  

5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

6. Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

7. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “ARFOS” 

8. Par Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs” nolikuma apstiprināšanu  

9. Par Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības “Mākslas studija” nolikuma 

apstiprināšanu  

10. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

13. Par zemes ierīcības  projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

14. Par nekustamā īpašuma “Pie Krūmiņiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu  

15. Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu  

16. Par adreses “Pie Lanceniekiem”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

17. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

18. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda 

19. Par nosaukuma un adreses “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, maiņu 

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

jauna nosaukuma piešķiršanu  

21. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Skrundas novadā 

22. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ” 

23. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

24. Par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas 

vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā 
 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības  

reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktās jaunveidojamās 

pašvaldības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 671 

“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc 

administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” uzdoto un Kuldīgas novadā 
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apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 10.02.2021. lēmumu “Par jaunveidojamā 

Kuldīgas novadā ietilpstošo pašvaldību reorganizācijas plānu konstatējumu daļas formātu” , 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis 

PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars 

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

nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo daļu 

(pielikums Nr. 1 uz 20 lpp.), 

2. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības mantu, kuru skar administratīvo teritoriju 

robežu grozīšana vai sadalīšana, sarakstu (pielikums Nr. 2 uz 109 lp.), 

3. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo 

teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu (pielikums Nr. 3 uz 12 lpp.), 

4. Iesniegt piecu darbdienu laikā Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna 

konstatējošās daļas Alsungas novada pašvaldībai un Kuldīgas novada pašvaldībai, 

5. Publicēt informāciju savā tīmekļvietnē - Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 

www.skrunda.lv,  

6. Informēt piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju, nosūtot reorganizācijas plāna konstatējošās daļas, 

7. Noteikt atbildīgo par lēmuma 2., 3. un 4. punkta izpildi Loretu ROBEŽNIECI. 
 

2. § 

Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo  

dzīvokļu un dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas starpības segšanu 

L. ROBEŽNIECE, V. FARANSTS, I. MUCENIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.02.2021. pašvaldībā saņemto SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība, reģ. Nr. 41203022001, adrese Liepājas iela 5, Skrunda, Skrundas novads, 

iesniegumu par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu un dzīvojamo 

māju apsaimniekošanas maksu (starpību).   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” uz Skrundas novada domes deleģēšanas 

līguma pamata un saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” veic dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu tām 

dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas-pieņemšanas aktu nav pārņēmusi 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, 

2.2. dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieks ir arī Skrundas novada pašvaldība, daļā no 

mājām Skrundas novada pašvaldībai pieder vairāk par 51% dzīvokļu, daļā no mājām 

atsevišķi dzīvokļi, 

2.3. pašvaldībai piederošie dzīvokļi tiek izīrēti, izīrēšanu uz Skrundas novada domes 

Dzīvokļu komisijas lēmumu pamata veic SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

2.4. pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa tiek aprēķināta atbilstoši Ministru 

kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi). 

MK noteikumu 1. pielikumā noteikts, kā sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un 

apsaimniekošanas darbu tāmi kalendārajam gadam. Pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas maksa tiek iekļauta īres maksā, 

2.5. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ir sagatavojusi dzīvojamo māju 

uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2021. gadam, aprēķinot nepieciešamos 

izdevumus, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībai tāpat kā citiem dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši MK 

noteikumiem ir tiesības pieņemt lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās 

mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu 

apstiprināšanu vai noraidīšanu, pieņemot atbilstošu dzīvokļu īpašnieku kopības 

http://www.skrunda.lv/
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lēmumu, ievērojot to, ka nav iespējams atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību 

nodrošināšanas, no dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās 

mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas, 

2.7. sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi 

stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri vai pārvaldnieka noteiktā citā termiņā, 

atbilstoši MK noteikumu Nr. 408. 18. punktam: ja sasauktā dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulce nav bijusi lemttiesīga vai tajā nav pieņemts lēmums; ja dzīvokļu 

īpašnieku kopība noteiktā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par uzturēšanas darbu 

plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu; ja dzīvokļu īpašnieku kopība 

noteiktā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību 

pārņemšanu,  

2.8. attiecīgi no 2021. gada 1. janvāra stājas spēkā aprēķinātā pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas maksa un mainās dzīvojamās telpas īres maksa pašvaldībai 

piederošos dzīvokļos,  

2.9. par īres maksas izmaiņām īrnieki tiek brīdināti 3 mēnešus iepriekš. Pēc 3 mēnešu 

termiņa notecēšanas tiks aprēķināta paaugstinātā īres maksa, 

2.10. īres maksas aprēķināšanas kārtība ir noteikta saskaņā ar Skrundas novada 

domes 2014. gada 27. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 2. §) „Par īres maksas 

noteikšanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām 

dzīvojamām mājām”.  Lēmumā noteikts, ka Skrundas novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:  

ĪM = (Lietošanas maksa + Apsaimniekošanas maksa) x Platība, kur  

ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);  

Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro 

mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);  

Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī 

par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru), kas ir vienādi ar attiecīgās 

dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajos izdevumos ietilpst arī 

dzīvojamās mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas 

pakalpojumu izmaksas.  

Pl – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība.  

2.11. noteikts, ka īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu 

(euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru) ir 0,15 EUR/m2 

mēnesī, 

2.11. ar Skrundas novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 20.§) 

pieņemts lēmums “Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un 

dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu”, kurā nolemts nepalielināt Skrundas 

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres un apsaimniekošanas maksu, līdz brīdim, 

kamēr tiek atcelta ārkārtas situācija valstī, 

2.12. līdz ar šāda lēmuma pieņemšanu, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

nepaaugstina apsaimniekošanas maksu atbilstoši dzīvojamo māju uzturēšanas un 

apsaimniekošanas darbu tāmes 2021. gadam aprēķinātajam, un līdz ar to 

nepaaugstina arī Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu tajās 

dzīvojamās mājās, kurās Skrundas novada pašvaldībai pieder vairāk par 51% 

dzīvokļu, jo šajās dzīvojamās mājās pašvaldībai kā dzīvokļu īpašniekam un ņemot 

vērā tai piederošo dzīvokļu īpašumu skaitu, ir tiesības lemt par dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas izdevumu noteikšanu,  

2.13. dzīvojamās mājās, kurās Skrundas novada pašvaldībai pieder mazāk par 51% 

dzīvokļu, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noteikusi apsaimniekošanas maksu, 

kas aprēķināta atbilstoši MK noteikumiem, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopība MK 

noteikumos noteiktajā kārtībā nav pieņēmuši lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā 

dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu 

noraidīšanu. Ņemot vērā to, apsaimniekošanas maksa ir īres maksas sastāvdaļa, kurai 
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mainoties mainās arī īres maksa, tad šajās dzīvojamās mājās tiek paaugstināta 

Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksa. Aprēķinātā 

apsaimniekošanas maksa ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra, dzīvokļu īpašniekiem tā 

jāmaksā jau no 2021. gada 1. janvāra. 

Deputāts Valters FARNASTS jautā, no kādiem līdzekļiem plānots apsaimniekošanas maksas 

starpību segt. 

Pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE skaidro, ka no līdzekļiem 

pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai var segt apsaimniekošanas maksas starpību.  

3. Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta divdesmit trešo daļu, kas nosaka, ka 

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

dome var: 23) lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās funkcijas un 

nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju 

izpildi”, Dzīvokļa īpašuma likuma, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta otrās un 

trešās prim daļas, kas nosaka, ka “(2) Publiskas personas nekustamā īpašuma valdītājs šā 

īpašuma pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti, uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt 

savā padotībā esošai iestādei vai kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā 

īpašuma pārvaldīšana”, atklāti balsojot „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. segt Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanas maksas 

starpību (pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.) par četru mēnešu laika periodu no 2021. gada 

1. janvāra līdz 30. aprīlim,  

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

MUCENIECI, 

3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

3. § 

Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības  

izglītības iestādēs 2021. gadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

9. punktu, kas nosaka, kādi izdevumi iekļaujami izdevumu tāmē, atbilstoši ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem (EKK), aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo 

konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā iekļaujot konkrētus izglītības iestādes iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta 

finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), 

ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri, atklāti balsojot, „par” – 13 

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

- Apstiprināt viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2021. gadā (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.).  
 

4. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 10.1/1 no 10.02.2021. 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15
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2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30. panta pirmo daļu, kas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pieņemama cena (17. un 32. pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, 

pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, 

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

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

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

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

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

likuma 32. pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

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

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 10.1/1 no 10.02.2021. par nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 6 uz 5 lp.); 

 2.2. pārdot nekustamo īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, 91,1 m2 platībā, ar zemes kadastra Nr. XXX, par cenu 3320,00 EUR (trīs 

tūkstoši trīs simti divdesmit euro, nulle centi) izsoles dalībniekam – XXX, personas 

kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.  
 

5. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/1 1. un 2. § no 10.02.2021. 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. pārdot par brīvu cenu: 

2.1.1. 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - 

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

ar kopējo platību 74,5 m2,  

 2.1.2. 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - dzīvokli XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 
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XXX, ar kopējo platību 91,1 m2, 

 2.2. uzaicināt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt pirkuma 

līgumu nekustamam īpašumam: 

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

XXX - XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, 

 2.2.2. dzīvoklim XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX - XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  
 

6. § 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “Liepzieds AJ” valdes locekles Antras PETROVAS 

iesniegumu par nomas līguma Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, laušanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 27.11.2014. Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar SIA “Liepzieds AJ”, reģistrācijas 

Nr. 58503014441, juridiskā adrese Liepu iela 1, Novadnieku pagasts, Saldus novads, 

noslēgts nomas līgums Nr. 2014/79-Nom par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, 

Skrundas novadā, ar kopējo platību 43,7 m2, nosakot nomas maksu 1,80 EUR (viens 

euro, astoņdesmit centi) mēnesī par 1 m2 un PVN uz pieciem gadiem, 

2.2. 25.04.2017. Skrundas novada pašvaldībai (Saistību pārņēmējs) ar Nodrošinājuma 

valsts aģentūru (Iznomātājs), reģ. Nr. 40103840140, juridiskā adrese K. Valdemāra 

iela 63, Rīga, un SIA “Liepzieds AJ”, reģistrācijas Nr. 58503014441, juridiskā adrese 

Liepu iela 1, Novadnieku pagasts, Saldus novads, noslēgts pārjaunojuma līgums Nr. 

2.6.6/5/2017 par nomas līguma Nr. 2014/79-Nom saistību pārņemšanu no Iznomātāja 

par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.3. 29.11.2019. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA “Liepzieds AJ”, reģistrācijas Nr. 

58503014441, juridiskā adrese Liepu iela 1, Novadnieku pagasts, Saldus novads, 

noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas 

novadā, pagarināšanu līdz 26.11.2024. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt 

pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izbeigt ar SIA “Liepzieds AJ”, reģistrācijas Nr. 58503014441, juridiskā adrese 

Liepu iela 1, Novadnieku pagasts, Saldus novads, telpu nomas līgumu Nr. 2.6.6/5/2017 

par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 43,7 m2, ar 

01.03.2021., 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
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7. § 

Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “ARFOS” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ARFOS”, reģ. Nr. 

41202014859, valdes locekļa Jura RUSAKOVA iesniegumu par nomas maksas 

samazināšanu, pamatojoties uz Covid-19 ierobežojumiem un apgrozījuma kritumu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 05.10.2006. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA “ARFOS” noslēgts nomas 

līgums par telpām Liepājas ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 95,25 

m2, nosakot nomas maksu Ls 0,90 (90 santīmi), t.i., 1,28 EUR (viens euro, divdesmit 

astoņi centi), mēnesī par 1 m2 t.sk. PVN līdz 05.10.2011., 

2.2. 03.10.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA “ARFOS”  noslēgta vienošanās 

par nomas līguma pagarināšanu telpām Liepājas ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, 

līdz 01.10.2021., 

2.3. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ierobežojot preču tirdzniecību,  

2.4. Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas 

nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību” 3. punkts  nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas 

kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs 

(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika 

periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus 

nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas 

atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem 

kritērijiem:  

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, 

augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, 

martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem 

ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies 

laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies 

vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 

samazinājumu. 

3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, 

tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par 

labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 

3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas 

process; 

3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības 

pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas 

parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša 

pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu 

atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas 

grafiku; 

3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā 

persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās 

vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta 

juridiskā persona vai personu apvienība,”, 

2.5. saskaņā ar SIA “ARFOS” iesniegtiem datiem, tā 2019. gada 12 mēnešu vidējie 

ieņēmumi ir EUR 2727,41 (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro, 

https://likumi.lv/ta/id/316118#p5
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
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četrdesmit viens cents), savukārt 2021. gada janvāra ieņēmumi ir 825,78 EUR (astoņi 

simti divdesmit pieci euro, septiņdesmit astoņi centi). 2021. gada ieņēmumi 

salīdzinājumā 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem ar ir samazinājušies par 

70%. 

3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7. punktu “noteikt, ka mazumtirdzniecības 

pakalpojumus klātienē sniedz tikai: 5.7.1. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas); 5.7.2. 

optikas preču veikali; 5.7.3. degvielas uzpildes stacijas; 5.7.4. tirdzniecības vietas, kurās 

drīkst tirgot šādas preču grupas: 5.7.4.1. pārtikas preces; 5.7.4.2. higiēnas preces; 5.7.4.3. 

pirmās nepieciešamības saimniecības preces; 5.7.4.4. mobilo telefonu priekšapmaksas 

kartes; 5.7.4.5. tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās 

smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; 5.7.4.6. dzīvnieku barību un preces; 5.7.4.7. preses 

izdevumus; 5.7.4.8. sabiedriskā transporta biļetes; 5.7.4.9. mutes un deguna aizsegus un 

individuālos aizsardzības līdzekļus; 5.7.4.10. mājražotāju lauksaimniecības produkciju; 

5.7.4.11. ziedus;” un “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 14. pantu, 

kas nosaka, ka “ (1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un 

publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas 

līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, 

biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā 

ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī 

nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par 

patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem 

īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.” un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija 

noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā 

ar Covid-19 izplatību” 3. punktu, kas nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas 

kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs 

(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet 

ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, 

saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja 

nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 3.1. nomnieka ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, 

decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. 

gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks 

faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, 

samazinājušies vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 

samazinājumu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. samazināt SIA “ARFOS” telpu nomas maksu 70% apmērā no mēneša nomas 

maksas par telpu nomu Liepājas ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 

95,25 m2  2021. gada janvāra mēnesī, 

3.2. ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto 

atbalstu iznomātājam, 

3.3. uzdot pašvaldības grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI veikt pārrēķinu par 

3.1. punktā minēto periodu. 

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

https://likumi.lv/ta/id/316118#p5
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8. § 

Par Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības  

“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības struktūrvienības “Tūrisma un uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs” nolikumu.  

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

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

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

atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis 

PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars 

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

nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības “Tūrisma un 

uzņēmējdarbības atbalsta centrs” nolikumu” (pielikums Nr. 7 uz 3 lpp.). 
 

9. § 

Par Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības  

“Mākslas studija” nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības struktūrvienības “Mākslas studija” nolikumu.  

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

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

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

atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis 

PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars 

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

nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības “Mākslas studija” 

nolikumu” (pielikums Nr. 8 uz 3 lpp.). 
 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma  

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA “METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, zemes vienības sadalīšanu.  

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

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

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

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

pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

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

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un 

ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un 

ēkām, kā arī numurus telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par 

to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
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sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei 

paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs 

pašvaldības institūcijām”, ceturto daļu, kas nosaka, ka “lēmumu par nosaukuma vai numura 

piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā 

parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam”, 13. panta otro daļu, kas nosaka, ka “ielas, 

laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā 

reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto 

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

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

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. apstiprināt SIA “METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 3,4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas 

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

2.3. paliekošai zemes vienībai 4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, atstāt 

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

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

lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

11. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

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

L. ROBEŽNIECE, V. FARNASTS, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.02.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par  zemes vienības daļas 1,0 ha 

platībā iegādi no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, uz kuras atrodas ābeļdārzs un robežojas ar prasītājam 

piederošo nekustamo īpašumu “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 7,43 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

2.3. daļa no zemes vienības ir iznomāta Cieceres ciema iedzīvotājiem mazdārziņiem. 

Deputāts Valters FARNASTS izsakās, ka Skrundas novada teritorijas izmantošanas un 

apsaimniekošanas saistošajos noteikumos noteikts: ārpus ciemiem un pilsētām minimālais 

atdalāmais zemes gabals ir divi hektāri. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE izsakās, ka šobrīd izteikta vēlme iegādāties vienu 

hektāru no zemes vienības.  

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS izsakās, ka 

pašvaldības saistošie noteikumi ir novecojuši, Kuldīgai, piemēram, ir 0,5 hektāri.   

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par vienpadsmito darba kārtības jautājumu. Ja iepriekš 

būtu ticis sagatavots priekšlikums no deputātiem, varētu diskutēt arī par to.  

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 



13 

 

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 nomnieka zemes ierīcības 

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

– 10 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, 

Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – 2 (Valters 

FARNASTS, Valdis PAKULIS), deputāts Aivars RUDZROGA nepiedalās balsojumā, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

“XXX”, Skrundas 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. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldība nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

12. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

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

L. ROBEŽNIECE, V. FARNASTS, N. DANENBERGS  
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.02.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par  zemes vienības daļas 1,4 ha platībā 

iegādi no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, uz kuras atrodas ģimenes dārzs un robežojas ar prasītājam 

piederošo nekustamo īpašumu “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām, 

2.3. daļa no zemes vienības ir iznomāta Videnieku un Plostnieku ciemu iedzīvotājiem 

mazdārziņiem. 

Deputāts Valters FARNASTS izsakās, ka šobrīd tiek sadalīts divpadsmit hektāru liels 

pašvaldības īpašums no mājām līdz Ventai. Kāpēc tika liels zemes gabals ir jāsadala divās 

daļās? 

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS izsakās, ka zemes 

noma šajā zemes gabalā šobrīd nevienam nav. Zemes reformas laikā zeme cilvēkiem tika 

piešķirta gandrīz tikai zem ēkām, tas nebija pareizi. Cilvēkiem ir jādod iespēja laukos ierīkot 

ābeļdārzus u.tml.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE izsakās, ka cilvēki, kuri prasa iegādāties konkrēto 

zemes vienības daļu, ir iegādājušies īpašumu laukos, Skrundas novadā, un vēlas šeit iekopt 

zemi. Cilvēki ir informēti, ka zemi var iegādāties. Ir jāatbalsta, ka novada nostūrī notiek 

darbība.  

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

– 10 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, 

Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – 2 (Valters 

FARNASTS, Valdis PAKULIS), deputāts Aivars RUDZROGA nepiedalās balsojumā, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

“XXX”, Skrundas 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. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

13. § 

Par zemes ierīcības  projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.01.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par viņam piederošā nekustamā īpašuma “XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder XXX, personas kods XXX, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes vienībām. 

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” 

– 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

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

“XXX”, Skrundas 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. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. piešķirt jaunizveidojamam zemes gabalam nosaukumu un adresi “XXX”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

3.6. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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14. § 

Par nekustamā īpašuma “Pie Krūmiņiem”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Pie 

Krūmiņiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0252.  

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

2.1. nekustamais īpašums “Pie Krūmiņiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 015 0252, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 

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

piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3,3 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6229 015 0252, 

2.3. daļa no zemes vienības iznomāta Jaunmuižas ciema iedzīvotājiem 

lauksaimnieciskai izmantošanai, 

2.4. uz daļas no zemes vienības atrodas par pajām pirktas ēkas. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, 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” – 

12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Andrejs SALMINS, pamatojoties uz 

likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu “Pie Krūmiņiem”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 015 0252, un atdalāmai zemes vienībai 

1,0 ha platībā  un uz tās atrodošām ēkām piešķirt nosaukumu un adresi 

“Kalnnārbuļi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV- 3307, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

3.2. paliekošai zemes vienībai 2,3 ha platībā atstāt nosaukumu “Pie Krūmiņiem”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

15. § 

Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”,  

Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.02.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu ēkai.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. ar 15.06.1995. Vienošanos XXX ir iegādājusies no Kuldīgas rajona paju 

sabiedrības “KURZEME” jaunlopu kūti “XXX”, kura atrodas Kuldīgas rajona 
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Skrundas pagastā, 

2.2. XXX ir mirusi 08.01.2019., 

2.3. XXX ir XXX dēls – pirmās pakāpes mantinieks. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izveidot ēku īpašumu un ēkai – jaunlopu kūtij “XXX”, kura atrodas uz zemes 

vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 

piešķirt adresi “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
 

16. § 

Par adreses “Pie Lanceniekiem”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

 1. Skrundas novada dome izskata 19.01.2021. pašvaldībā saņemto AS “Latvijas valsts meži” 

Nekustamo īpašumu pārvaldes nekustamo īpašumu speciālistes Janas GŪTAS iesniegumu 

par adreses piešķiršanu ēkai, kadastra apzīmējums 6278 001 0087 001, “Pie Lanceniekiem”, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” trešo daļu, , atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt ēkai, kadastra apzīmējums 6278 001 0087 001, kura atrodas uz zemes 

vienības “Ceļmalas mežs”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 001 

0014, adresi “Pie Lanceniekiem”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
                                                                                                                                      

17. § 

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.01.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu 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” – 13 (Aldis 

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 
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GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Rudbārži, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

18.§ 

Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.02.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Ciecerē, 

Skrundas 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” – 13 (Aldis 

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

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

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Ciecerē, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

19.§ 

Par nosaukuma un adreses “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.02.2021. pašvaldībā saņemto XXX, iesniegumu par 

adreses “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, maiņu uz adresi “XXX”, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder XXX, personas kods XXX, saskaņā ar Nīkrāces  pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 42, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām un ēkām, 

2.3. ar 04.11.2019. ģenerālpilnvaru, kas sastādīta pie Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērinātas notāres Aijas BURBECKAS, prakses vietā Kuršu ielā 10, Liepājā, 

reģistrēta aktu un apliecinājuma reģistrā Nr. 4981, XXX pilnvaro XXX pārvaldīt 

nekustamo īpašumu “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 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 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izmainīt nekustamajam īpašumam “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, nosaukumu un adresi uz nosaukumu un adresi “XXX”, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.01.2021. Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra 

vietnieka nodrošinājuma jautājumos Mārtiņa PAŠKĒVIČA vēstuli Nr. MV-N/312 par 

nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder XXX, personas kods XXX, saskaņā ar Rudbāržu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no piecām zemes vienībām, 

2.3. Aizsardzības ministrijai ar nekustamā īpašuma īpašnieci ir vienošanās par 

nekustamā īpašuma sadali. 

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” – 

12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Aivars 

SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Ivars GRUNDMANIS, pamatojoties uz 

likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada 

dome nolemj: 

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

kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 5,29 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX,  piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Rudbāržu 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. 
 

21.§ 

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašumu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām: 

1.1. “Pie pasta”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 0,5 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6278 002 0164, 

1.2. “Vidi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 1,23 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 6229 002 0104. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punkta 

b) apakšpunktu, kas nosaka, ka “zemes starpgabals – publiskai personai piederošs 
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zemesgabals, kura platība:  ”lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos 

paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā 

zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav 

iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)” un Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars 

ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Valters FARNASTS), 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. noteikt zemes vienībām statusu – starpgabals:  

2.1.1. “Pie pasta”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6278 

002 0164, 

2.1.2. “Vidi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6229 

002 0104. 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
                                                                   

22.§ 

Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ” 

L. ROBEŽNIECE, D. BUĶELE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.02.2021. pašvaldībā saņemto sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību  “Viesturi AZ” (iepriekšējais nosaukums līdz 14.05.2013. Rudbāržu pagasta 

zemnieku saimniecība "VIESTURI"), reģ. Nr. 41201006695, turpmāk Sabiedrība, valdes 

locekles Žannas ANDŽES iesniegumu par nomas maksas samazināšanu janvāra mēnesī, 

pamatojoties uz apgrozījuma kritumu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 02.01.2007. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgts nomas līgums 

par telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 77,7 m2, 

nosakot nomas maksu Ls 0,90 (nulle lati, deviņdesmit santīmi), t.i., 1,28 EUR (viens 

euro, divdesmit astoņi centi), mēnesī par 1 m2 t.sk. PVN līdz 02.01.2012., 

2.2. 05.02.2009. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās 

Nr. 1 par nomas līguma telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nosakot 

nomas maksu Ls 70,51 (septiņdesmit lati, piecdesmit viens santīms) mēnesī, t.sk. 

PVN, 

2.3. 06.02.2012. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās 

Nr. 2 par nomas līguma telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, 

pagarināšanu līdz 06.02.2022., 

2.4. 24.10.2013. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgts nomas līgums 

Nr. 9-3/6 par telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 

77 m2, nosakot nomas maksu Ls 1,60 (viens lats, sešdesmit santīmi), t.i., 2,28 EUR 

(divi euro, divdesmit astoņi centi), mēnesī par 1 m2 un PVN uz pieciem gadiem, 

2.5. 01.10.2018. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās 

Nr. 1 par nomas līguma telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, 

pagarināšanu līdz 23.10.2023., 

2.6. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ierobežojot preču tirdzniecību,  

2.7. Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas 

nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 

izplatību” 3. punkts  nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas 

kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs 

(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika 

periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus 

nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu piemēro nomas maksas 
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atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem 

kritērijiem:  

3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, 

augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, 

martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem 

ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies 

laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies 

vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 

samazinājumu. 

3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta 

administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, 

tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par 

labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums; 

3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas 

process; 

3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības 

pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 

saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas 

parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša 

pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu 

atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas 

grafiku; 

3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā 

persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās 

vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta 

juridiskā persona vai personu apvienība. 

2.8. saskaņā ar Sabiedrības iesniegtiem datiem, tā 2019. gada 12 mēnešu vidējie 

ieņēmumi ir 12 524,73 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro, 

septiņdesmit centi), savukārt 2021. gada janvāra ieņēmumi ir EUR 8603,57 (astoņi 

tūkstoši seši simti trīs euro, piecdesmit septiņi centi). 2021. gada ieņēmumi 

salīdzinājumā 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem ir samazinājušies par 

31%. 

3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7. punktu “noteikt, ka mazumtirdzniecības 

pakalpojumus klātienē sniedz tikai: 5.7.1. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas); 5.7.2. 

optikas preču veikali; 5.7.3. degvielas uzpildes stacijas; 5.7.4. tirdzniecības vietas, kurās 

drīkst tirgot šādas preču grupas: 5.7.4.1. pārtikas preces; 5.7.4.2. higiēnas preces; 5.7.4.3. 

pirmās nepieciešamības saimniecības preces; 5.7.4.4. mobilo telefonu priekšapmaksas 

kartes; 5.7.4.5. tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās 

smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; 5.7.4.6. dzīvnieku barību un preces; 5.7.4.7. preses 

izdevumus; 5.7.4.8. sabiedriskā transporta biļetes; 5.7.4.9. mutes un deguna aizsegus un 

individuālos aizsardzības līdzekļus; 5.7.4.10. mājražotāju lauksaimniecības produkciju; 

5.7.4.11. ziedus;” un “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 14. pantu, 

kas nosaka, ka “ (1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un 

publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas 

līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, 

biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā 

ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī 

nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par 

patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem 
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īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.” un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija 

noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā 

ar Covid-19 izplatību” 3. punktu, kas nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas 

kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs 

(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet 

ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, 

saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja 

nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 3.1. nomnieka ieņēmumi no 

saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, 

decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 

2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros 

nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 

29. februārim, samazinājušies vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to 

darbības ieņēmumu samazinājumu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

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

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. samazināt SIA “Viesturi AZ”, reģ. Nr. 41201006695, telpu nomas maksu 31% 

apmērā no mēneša nomas maksas  2021. gada janvāra mēnesī par: 

3.1.1. telpu nomu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā ar kopējo platību 

77,7 m2 , 

3.1.2. telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējā platība 

77 m2, 

3.2. ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu 

iznomātājam, 

3.3. uzdot pašvaldības grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI veikt pārrēķinu par 3.1. punktā 

minēto periodu, 

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
                                                                       

23.§ 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE, V. PAKULIS, A. ZANKOVSKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.02.2021. pašvaldībā saņemto Skrundas novada 

pašvaldības administratīvās komisijas priekšsēdētājas Ingas RENCES-REMTES iesniegumu 

par atbrīvošanu no komisijas locekļa amata pienākumiem, izslēgt no komisijas sastāva un 

24.02.20121. pašvaldībā saņemto administratīvās komisijas priekšsēdētājas vietnieka Ritvara 

STEPANOVA iesniegumu par piekrišanu veikt administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

amata pienākumus.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE iepazīstina deputātus ar lēmuma projektu.  

Deputāts Valdis PAKULIS izsakās, ka administratīvās komisijas sastāvā var būt jebkurš 

Skrundas novada iedzīvotājs ar attiecīgām izglītības prasībām.  

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS ierosina nākamajā sēdē izskatīt jautājumu par grozījumiem 

administratīvās komisijas nolikumā. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par Ingas RENCES-REMTES atbrīvošanu no 

administratīvās komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisijas 

sastāva, ievēlēt Ritvaru STEPANOVU par komisijas priekšsēdētāju un samazināt komisijas 

locekļu skaitu no 7 uz 6.  

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

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

komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās”, 61. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka 
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administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai, kā arī likumā "Par audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem" noteikto uzdevumu izpildei pašvaldības dome 

apstiprina pašvaldības administratīvo komisiju vismaz piecu cilvēku sastāvā, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Gunta 

STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. atbrīvot no Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas 

priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisijas sastāva Ingu RENCI-

REMTI, 

2.2. ievēlēt par Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas priekšsēdētāju 

Ritvaru STEPANOVU, 

2.3. samazināt administratīvās komisijas locekļu skaitu no 7 uz 6, 

2.4. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības 

administratīvās komisijas sastāvs ir šāds: 

  Ritvars STEPANOVS,   

Santa KNOPKENA, 

  Normunds DANENBERGS, 

  Eva NUDIENA, 

  Liene KRŪMIŅA, 

  Dace GRĀVELE. 
 

24.§ 

Par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem  

Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, A. ZANKOVSKIS, G. STEPANOVA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem 

Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā no 2021. gada 

1. marta.  

2. Izvērtējot ar situāciju saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē 24.02.2021. publicēta 

informācija ,,Saslimstības rādītāji pašvaldībās’’, kurā Skrundas novads nav to 

pašvaldību skaitā, kam atļauts turpināt mācības klātienē no 01.03.2021., 1.- 4. klašu 

posmā mācības jāturpina attālināti (kopējā saslimstība novadā pārsniedz 220 

gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju), 

2.2.  Ja izglītības iestāžu darbs tiek organizēts klātienē, taču tiek konstatēts straujš 

infekcijas izplatības pieaugums, vai arī strauja infekcijas izplatības pieauguma risks, 

saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu, pēc Slimību profilakses un kontroles 

centra ieteikuma pašvaldība pieņem lēmumu par karantīnas pasākumu noteikšanu 

pašvaldības izglītības iestādēs un izglītības procesa apturēšanu klātienē.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 

Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par izglītības procesa organizēšanu no 2021. gada 

1. marta.  

Deputāte Gunta STEPANOVA jautā, kā nākamajā nedēļā mācību process tiek organizēts 

Nīkrāces pamatskolas 5., 6.gadīgo bērnu grupā un rotaļu grupā. 

Inga FLUGRĀTE skaidro, ka konkrētā vecuma bērniem karantīna beidzas ar nākamās 

nedēļas trešdienu un bērni var apmeklēt izglītības iestādi. Tajā pašā laikā jāseko līdzi 

epidemioloģiskajai situācijai novadā un jāsazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru. 

Darbinieku testēšana jāveic katru nedēļu. Ja kumulatīvais rādītājs ir virs 400, tad bērnudārzu 

apmeklē bērni, kuru vecāki strādā policijā, medicīnā u.tml. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, 

ka pašvaldības dome pieņem individuālos aktus (administratīvie akti un citi pārvaldes 
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lēmumi), Izglītības likuma 17. panta 28. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība ievēro citos 

normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā, un Ministru kabineta 

2021. gada 24. februāra rīkojuma Nr. 111 ,,Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 

6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”’’ 1.2. punktu, ar kuru 

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 5.13.2.1 apakšpunkts izteikts 

šādā redakcijā: “mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās 

drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, un ja 

kārtējās kalendārās nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 

100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas 

izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par labvēlīgu 

situāciju administratīvajā teritorijā. Atsevišķos gadījumos, vadoties no epidemioloģiskiem 

apstākļiem, kas mazina Covid-19 izplatības riskus, mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var 

nodrošināt arī, ja 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet 

ne vairāk kā 220. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” to pilsētu vai novadu sarakstu, kur, atbilstoši 

Slimību profilakses un kontroles centrs tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai, 14 

dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai atsāktu klātienes mācības 

1.-4. klasē”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. turpināt mācības attālināti no 2021. gada 1. marta Skrundas novada pašvaldības 

Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas 1.-4. klasēm, 

3.2. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi – pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju 

Ingu FLUGRĀTI, Skrundas vidusskolas direktoru Aināru ZANKOVSKI, Nīkrāces 

pamatskolas direktori Anitu SEBEŽU.  
 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde – 18.03.2021., plkst. 0830 tiešsaistē, domes sēde - 

25.03.2021., plkst. 0830 tiešsaistē.  

 

Sēde slēgta plkst. 0925 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          25.02.2021. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          25.02.2021.      


