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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
(tiešsaistē)
2020. gada 25. martā

Nr. 6

Sēde sasaukta plkst. 0830
Sēdi atklāj plkst. 0830
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Skrundas
novada pašvaldības budžets 2021”” apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2021. gadam
3. Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā valsts budžeta aizdevuma pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai saņemšanai projektam “Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma
atjaunošana, saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā,
Skrundas novadā, seguma atjaunošana”
4. Par piedalīšanos kopprojektā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā,
uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
pievadceļa
un
inženierkomunikāciju izbūve Vakara ielā, Skrundā”
5. Par papildu finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai
6. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
7. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes protokola, izsoļu
noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes pārdošanu
10. Par nomas līguma grozījumiem
11. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
12. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ”
13. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
14. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
15. Par dzīvokļu Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai
17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
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18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunsīdzenieki”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
21. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
22. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
24. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikumā
25. Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā, 9, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ciecere 9”
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
Jānis BRŪVERIS

Nepiedalās deputāti:
Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)
Klausās:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Pašvaldības izpilddirektors
Attīstības nodaļas vadītājs
IT speciālists
Nekustamo īpašumu speciālists
p/a “Sociālais dienests” direktore
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Finanšu nodaļas vadītāja
Tehniskā sekretāre
Projektu koordinatore
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Skrundas novada būvvaldes vadītājs

Iveta ROZENFELDE
Sandis JAPĒŅINS
Ilona RĪTIŅA
Guntis PUTNIŅŠ
Edgars ZEBERLIŅŠ
Sandris KUZMICKIS
Normunds DANENBERGS
Anda VĪTOLA
Inese IVĀNE
Ināra MUCENIECE
Dace BUĶELE
Viktorija REINE
Inga FREIMANE
Kaspars UPENIEKS

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt darba kārtības jautājumus, kas
izskatīti komiteju apvienotajā sēdē 18.03.2021.
Atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters
FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
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SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas
novada dome nolemj:
Apstiprināt Skrundas novada domes sēdē 25.03.2021. izskatāmos jautājumu, kas skatīti
komiteju apvienotajā sēdē 18.03.2021.:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Skrundas
novada pašvaldības budžets 2021”” apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2021. gadam
3. Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā valsts budžeta aizdevuma pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai saņemšanai projektam “Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma
atjaunošana, saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā,
Skrundas novadā, seguma atjaunošana”
4. Par piedalīšanos kopprojektā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā,
uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
pievadceļa
un
inženierkomunikāciju izbūve Vakara ielā, Skrundā”
5. Par papildu finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai
6. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
7. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes protokola, izsoļu
noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes pārdošanu
10. Par nomas līguma grozījumiem
11. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
12. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ”
13. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
14. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
15. Par dzīvokļu Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai
17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunsīdzenieki”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
21. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
22. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
24. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikumā
25. Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā, 9, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ciecere 9”
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE iepazīstina deputātus ar domes sēdē iebalsojamiem
jautājumiem un dod vārdu p/a “Sociālais dienests” direktorei Andai VĪTOLAI, kura informē
par projekta “Skrundas novada seniori mācās” realizāciju. Projektā varēs piedalīties seniori
3

no piecdesmit gadiem, mērķauditorija – 140 cilvēki, projekts tiks realizēts visos Skrundas
novada pagastos un pilsētā. Projekta kopējās izmaksas – 3000 euro, pašvaldības
līdzfinansējums – 300 euro.
Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības projektu koordinatorei Viktorijai REINEI, kura
informē par skeitparka rampu iegādes izdevumu segšanu no Skrundas novada pašvaldībai
piešķirtās dotācijas Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanai. Viktorija
REINE informē arī par “BTA Velozinis” trases izveidi Skrundā. Izveidojot trasi, bērniem un
jauniešiem būs iespējas apgūt velo prasmes pilsētas vidē. Pašvaldībai būtu jāsedz no saviem
izdevumiem trases seguma izbūve, kas kopā ar projektēšanu izmaksātu 10 762,85 euro.
Biedrības dāvinājums – 8 524,45 euro. Velozini plānots ierīkot aiz Skrundas kultūras nama
šķūņa.
Deputāts Valters FARNASTS izsakās par drošības pasākumu ievērošanu, izmantojot
Veloziņa trasi. Valters FARNASTS ierosina Veloziņa trasi ierīkot pie skolas blakus
skeitparkam.
Loreta ROBEŽNIECE izsakās, ka, apjautājot vecākus, kuru ģimenēs aug dažādu vecumu
bērni, lielāks atbalsts gūts par Veloziņa trases ierīkošanu aiz kultūras nama šķūņa. Loreta
ROBEŽNIECE informē par biedrības “For Better” dāvinājumu Skrundas novada
pašvaldībai. Dāvinājumā ir Veloziņa konstrukcijas, transportēšana, uzstādīšana.
Deputāte Gunta STEPANOVA izsakās, ka blakus esošā ielā jābūt ātruma ierobežojumam.
Deputāts Ivars GRUNDMANIS izsakās, ka “gulošie policisti” būtu piemēroti ātruma
ierobežošanai.
Deputāti izsakās par drošības pasākumu ievērošanu.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes kopējo kārtību,
iekļaujot tajā jautājumus:
1. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazināšu SIA “ARFOS”
2. par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu
pieteikumu konkursā ar projektu “Skrundas novada seniori mācās”
3. Par skeitparka rampu iegādes izdevumu segšanu no Skrundas novada pašvaldībai
piešķirtās dotācijas Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu
īstenošanai
4. Par trases “BTA Velozinis pilsēta A” izveidi Skrundā
5. Par dāvinājuma pieņemšanu
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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt domes 25.03.2021. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Skrundas
novada pašvaldības budžets 2021”” apstiprināšanu
2. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2021.gadam
3. Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā valsts budžeta aizdevuma pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai saņemšanai projektam “Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma
atjaunošana, saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā,
Skrundas novadā, seguma atjaunošana”
4. Par piedalīšanos kopprojektā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā,
uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
pievadceļa
un
inženierkomunikāciju izbūve Vakara ielā, Skrundā”
5. Par papildu finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
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deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai
6. Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
7. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes protokola, izsoļu
noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes pārdošanu
10. Par nomas līguma grozījumiem
11. Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
12. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ”
13. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
14. par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
15. Par dzīvokļu Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda
16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai
17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā,
Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunsīdzenieki”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
21. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
22. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna
nosaukuma piešķiršanu
23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
24. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikumā
25. Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā, 9, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ciecere 9”
26. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazināšu SIA “ARFOS”
27. par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu
pieteikumu konkursā ar projektu “Skrundas novada seniori mācās”
28. Par skeitparka rampu iegādes izdevumu segšanu no Skrundas novada pašvaldībai
piešķirtās dotācijas Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu
īstenošanai
29. Par trases “BTA Velozinis pilsēta A” izveidi Skrundā
30. Par dāvinājuma pieņemšanu
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021
“Skrundas novada pašvaldības budžets 2021”” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, 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
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mājaslapā internetā”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2021
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2021 “Skrundas novada pašvaldības 2021. gada budžets””
(pielikums Nr. 1 uz 6 lpp.).
2. §
Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2021. gadam
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par izmaiņām p/i “Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centrs” amatu sarakstā.
2. Pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas 12.01.2021. finanšu
paziņojumu par līdzekļu apjomu primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu saskaņā
ar 05.03.2019. noslēgto līgumu un likumu “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. veikt grozījumus Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2021. gadam p/i
“Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”, nosakot ārsta palīgam Nīkrāces
pagastā mēneša darba algas likmi 904,00 EUR (deviņi simti četri euro, nulle centi),
2.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru
MUCENIECI, p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu
PICULI.
3. §
Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai saņemšanai projektam “Parka, Rūpniecības un
Robežu ielu Skrundā seguma atjaunošana, saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu
izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā, Skrundas novadā, seguma atjaunošana”
L. ROBEŽNIECE, E. ZEBERLIŅŠ,G. PUTNIŅŠ, I. GRUNDMANIS, K. UPENIEKS,
A. SALMINS, A. ZANKOVSKIS, V. PAKULIS, DZ. ANKEVICS
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM), atbilstoši
Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem
un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, aizdevuma saņemšanai projektam “Parka,
Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma atjaunošana, saistīto ūdens un kanalizācijas
pievadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā, Skrundas novadā seguma atjaunošana”.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības attīstības nodaļas vadītājam
Edgaram ZEBERLIŅAM, kurš informē par kontroltāmēm Parka, Rūpniecības un Robežu
ielu segumu atjaunošanai, ūdens, kanalizācijas pievadu izbūvei un Skolas ielas Jaunmuižā
seguma atjaunošanai. Kopējās projekta izmaksas 320 676,77 euro, pašvaldības
līdzfinansējums 48 101,52 euro. Projekta ietvaros ceļiem paredzēta dubultās virsmas
apstrāde ar bitumenu, nomainīt esošās caurtekas, apzaļumošana. Ūdens un kanalizācijas
izbūves izmaksas šobrīd pārsniedz iepriekš plānotās izmaksas. Ja būvē tikai kanalizāciju, tad
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projekta kopējās izmaksas samazinās aptuveni par septiņdesmit tūkstošiem euro.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Skrundas novada būvvaldes vadītājam
Kasparam UPENIEKAM, kurš atgādina, ka šobrīd sagatavota tikai kontroltāme. Izpētot
kontroltāmi, var secināt – kanalizācijas izbūve Rūpniecības ielā izmaksās aptuveni trīsdesmit
tūkstošus euro. Kaspars UPENIEKS ierosina vēlreiz sazināties ar projektētāju un precizēt
darba uzdevumus. Pretendentu iesniegtais konkursā ir vērtējams, summas var samazināties.
Deputāts Andrejs SALMINS izsaka savu viedokli par novēlotu projekta sagatavošanu.
Deputāts Valdis PAKULIS ierosina noteikt konkrētu summu, par kādu var gatavot
iepirkumu.
Deputāts Dzintars ANKEVICS izsakās, ka jānosaka iepirkumam “griesti”, kurus nedrīkst
pārsniegt.
Loreta ROBEŽNIECE izsaka priekšlikumu iepirkumu sadalīt: ielu segumu atjaunošana un
ūdens, kanalizācijas sistēmas izbūve. Ja summas, veicot iepirkumu, ir lielākas nekā var
atļauties, iepirkumu iespējams neapstiprināt.
Deputāts Ivars GRUNDMANIS ierosina atteikties no ūdens sistēmas izbūves, bet izbūvēt
tikai kanalizāciju, jo iedzīvotāji arī interesi nav izrādījuši par pieslēgšanos kopējai ūdensvada
sistēmai.
Kaspars UPENIEKS ierosina sagatavot atsevišķi apliecinājuma kartes kanalizācijas sistēmas
sakārtošanai un ūdensvada sistēmai. Pēc iepirkuma var “atmest” ūdensvada izbūvi, ja cenas
augstas.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par projekta pieteikuma sagatavošanu un pēc
iepirkuma izvērtēt, kādus darbus varam atļauties izdarīt.
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”, Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 7. punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībai ir tiesības
slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi tikai pēc padomes pozitīva lēmuma saņemšanas”, kā
arī pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas
4. punktu, atklāti balsojot, “par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav,
“atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. sagatavot un iesniegt investīciju projekta pieteikumu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta aizdevuma pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai saņemšanai projektam “Parka,
Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma atjaunošana, saistīto ūdens un
kanalizācijas pievadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā, Skrundas novadā seguma
atjaunošana”,
2.2. atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”
3.2. punktam, līdz pieteikuma iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, saskaņot investīciju projekta pieteikumu ar Kuldīgas novada pašvaldību,
2.3. projekta kopējās izmaksas sastāda 320 676,77 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši
seši simti septiņdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi). Valsts budžeta
aizņēmums nav lielāks par 85% no kopējām izmaksām, kas sastāda 272 575,25 EUR
(divi simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro, divdesmit
pieci centi), pašvaldības budžeta līdzfinansējums nav mazāks par 15% no kopējām
izmaksām, kas sastāda 48 101,52 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši simtu viens euro,
piecdesmit divi centi), tai skaitā:
2.3.1. Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma atjaunošanas
izmaksas sastāda 106 715,39 EUR (simtu seši tūkstoši septiņi simti
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piecpadsmit euro, trīsdesmit deviņi centi). Valsts budžeta aizņēmums nav
lielāks par 85% no kopējām izmaksām, kas sastāda 90 708,08 EUR
(deviņdesmit tūkstoši septiņi simti astoņi euro, astoņi centi), pašvaldības
budžeta līdzfinansējums nav mazāks par 15% no kopējām izmaksām, kas
sastāda 16 007,31 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi euro, trīsdesmit viens
cents),
2.3.2. saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūves Parka un Rūpniecības
ielās izmaksas sastāda 168 043,67 EUR (simtu sešdesmit astoņi tūkstoši
četrdesmit trīs euro, sešdesmit septiņi centi). Valsts budžeta aizņēmums nav
lielāks par 85% no kopējām izmaksām, kas sastāda 142 837,12 EUR (simtu
četrdesmit divi tūkstoši astoņsimt trīsdesmit septiņi euro, divpadsmit centi),
pašvaldības budžeta līdzfinansējums nav mazāks par 15% no kopējām
izmaksām, kas sastāda 25 206,55 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divsimt seši
euro, piecdesmit pieci centi),
2.3.3. Skolas ielas Jaunmuižā, Skrundas novadā, seguma atjaunošanas
izmaksas sastāda 45 917,71 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti
septiņpadsmit euro, septiņdesmit viens cents). Valsts budžeta aizņēmums nav
lielāks par 85% no kopējām izmaksām, kas sastāda 39 030,05 EUR
(trīsdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit euro, pieci centi), pašvaldības budžeta
līdzfinansējums nav mazāks par 15% no kopējām izmaksām, kas sastāda
6 887,66 EUR (seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro, sešdesmit
seši centi),
2.4. pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atzinuma saņemšanas
par investīciju projektu ņemt no Valsts kases aizņēmumu līdz 272 575,00 EUR (divi
simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro, nulle centi)
apmērā, tai skaitā:
2.4.1. līdz 233 545,00 EUR (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši piecsimt
četrdesmit pieci euro, nulle centi) apmērā uz desmit gadiem ar Valsts kases
noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022. gada martu,
projekta “Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma atjaunošana,
saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve” īstenošanai, aizņēmuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,
2.4. līdz 39 030,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit euro, nulle
centi) apmērā uz desmit gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi,
pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022. gada martu, projekta “Skolas ielas
Jaunmuižā, Skrundas novadā seguma atjaunošana” īstenošanai, aizņēmuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,
2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
4. §
Par piedalīšanos kopprojektā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā,
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras - pievadceļa un
inženierkomunikāciju izbūve Vakara ielā, Skrundā”
L. ROBEŽNIECE, E. ZEBERLIŅŠ
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (turpmāk – ERAF) Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 4. projektu iesniegumu atlases
kārtā „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai
pašvaldībās” ar kopprojektu “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā, uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras - pievadceļa un inženierkomunikāciju izbūvē Vakara
ielā, Skrundā”.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības attīstības nodaļas vadītājam
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Edgaram ZEBERLIŅAM, kurš informē par kopprojektā paredzētiem darbiem, izbūvējot
Vakara ielu Skrundā. Kopprojekta attiecināmās izmaksas varētu būt 650 000 euro. Projektā
paredzēta pilnīga Vakara ielas pārbūve 600 m garumā, ielas apgaismojuma ierīkošana,
hidranta pievilkšana uzņēmējdarbības laukumā Kalna ielā 17, elektrības un gāzes
pieslēgums.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka
funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. kā sadarbības partnerim, kopā ar Kuldīgas novada pašvaldību kā projekta
iesniedzēju, piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF)
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” 4. projektu iesniegumu atlases kārtā
„Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai
pašvaldībās” ar kopprojektu “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā,
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras - pievadceļa un
inženierkomunikāciju izbūvē Vakara ielā, Skrundā”,
2.2. projekta attiecināmās izmaksas sastāda 650 000,00 EUR (seši simti piecdesmit
tūkstoši euro, nulle centi). ERAF finansējums nav lielāks par 85% no kopējām
izmaksām, kas sastāda 552 500,00 EUR (pieci simti piecdesmit divi tūkstoši pieci
simti euro, nulle centi), pašvaldības budžeta līdzfinansējums nav mazāks par 15% no
kopējām izmaksām, kas sastāda 97 500,00 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci
simti euro, nulle centi).
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju
Edgaru ZEBERLIŅU.
5. §
Par papildu finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par papildu finansējuma nepieciešamību Eiropas
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 398 090,68 EUR (trīs simti
deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit euro, sešdesmit astoņi centi), tai skaitā
ERAF finansējums – 338 377,08 EUR (trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti
septiņdesmit septiņi euro, astoņi centi), pašvaldības finansējums – 41 799,52 EUR
(četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit deviņi euro, piecdesmit divi
centi), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 17 914,08 EUR (septiņpadsmit tūkstoši
deviņi simti četrpadsmit euro, astoņi centi), kuru ietvaros tiek pārbūvēti četri
infrastruktūras objekti un veidotas 38 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
sniegšanas vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem,
2.2. papildu finansējums nepieciešams papildus divu grupu dzīvokļa vietu izveidei un
veidojamo infrastruktūras izveides objektu izmaksu plānotā sadārdzinājuma segšanai,
2.3. ar 2020. gada 27. novembra Sociālo pakalpojumu attīstības padomes lēmumu
Nr. 39 apstiprināti Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.2020. gadam grozījumi Nr. 4.
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3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka
funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam grozījumiem Nr. 4 (apstiprināti ar
2020. gada 27. novembra Sociālo pakalpojumu attīstības padomes lēmumu Nr. 39), atklāti
balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Skrundas novada dome nolemj:
3.1. palielināt par 92 646,29 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit seši
euro, divdesmit deviņi centi), Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai
Skrundas novadā” kopējo finansējumu,
3.2. veidot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu pieteikumu II atlases kārtā
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ietvaros infrastruktūru SBSP par kopējo summu 490 736,97 EUR (četri
simti deviņdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro, deviņdesmit septiņi
centi), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 414 752,74 EUR
(četri simti četrpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro, septiņdesmit četri
centi), pašvaldības finansējums – 53 469,33 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti
sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit trīs centi), valsts budžeta dotācija pašvaldībām –
21 937,50 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit septiņi euro,
piecdesmit centi), Valsts budžets – 577,40 EUR (pieci simti septiņdesmit septiņi euro,
četrdesmit centi,
3.3. atcelt Skrundas novada domes 15.10.2020. sēdes (prot. Nr. 15, 1.§) lēmumu “Par
papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai” un atcelt
Skrundas novada domes 22.10.2020. sēdes (prot. Nr. 16, 1.§) lēmumu “Par
precizējumiem Skrundas novada domes 15.10.2020. sēdes (prot. Nr. 15, 1.§) lēmumā
“Par papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai”,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot projekta vadītājai Andai VĪTOLAI.
6. §
Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada domes deputāti izskata jautājumu par Eiropas Sociālā fonda projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu
konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
2. Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka ,,tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos’’, atklāti balsojot,
„par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas
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mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu
(pielikums Nr. 2 uz 12 lp.),
2.2. izveidot Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Viktorija REINE, projektu koordinatore;
Komisijas locekļi – Inga FLUGRĀTE, izglītības nodaļas vadītāja;
Eva BEHMANE, jaunatnes darbiniece;
Dace GRĀVELE, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
7. §
Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokola, izsoļu noteikumu apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/2- 4., 5. un 6.§ no 12.03.2021., izsoļu noteikumus.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”,
8. panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9. pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9. pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē
nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības
teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles
organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie
attiecīgā nekustamā īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli
publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā
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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS,
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Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes deputāts Aivars SEBEŽS, pamatojoties uz
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
2.1.1. dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
ar nosacīto cenu 600,00 EUR (seši simti euro, nulle centi),
2.1.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu
4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, nulle centi),
2.1.3. “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto
cenu 2 400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro, nulle centi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3.1/2- 4., 5. un 6.§ no 12.03.2021. (pielikums Nr. 3 uz 5 lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamo
īpašumu izsoles:
2.3.1. dzīvoklim XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
XXX,
2.3.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
2.3.3. “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumus:
2.4.1. dzīvoklim XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX
(pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.),
2.4.2. XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX (pielikums Nr. 5
uz 3 lpp.),
2.4.3. “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX (pielikums Nr. 6
uz 3 lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas
novada pašvaldības mājas lapā internetā, ņemot vērā Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus.
8. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/2 1. un 2. § no 12.03.2021.
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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. 2600,00 EUR (divi tūkstoši seši simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu – dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 88,7 m2,
2.1.2. 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro, nulle centi) nekustamo
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īpašumu - dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 75,4 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, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX- XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
9. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/2 3.§ no 12.03.2021.
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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, nulle centi)
nekustamo īpašumu - zemi XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums
XXX, ar kopējo platību 3247 m2,
2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt pirkuma līgumu
nekustamam īpašumam - zemei XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
10. §
Par nomas līguma grozījumiem
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 15.03.2021. pašvaldībā saņemto Rudbāržu pagasta
L. Drebotes zemnieku saimniecības „Kalna Dzenīši” iesniegumu par grozījumiem telpu
nomas līgumā Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 04.11.2014. Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar Rudbāržu pagasta L. Drebotes
zemnieku saimniecības “Kalna Dzenīši”, reģistrācijas Nr. 41201012386, juridiskā
adrese Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, noslēgts nomas līgums
Nr. 2014/67-Nom par 1. stāva telpām Nr. 13, 14 un 8 Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā, ar kopējo platību 53,8 m2, nosakot nomas maksu 1,85 EUR (viens
euro, astoņdesmit pieci centi) mēnesī par 1 m2 un PVN uz pieciem gadiem,
2.2. 24.04.2017. Skrundas novada pašvaldībai (Saistību pārņēmējs) ar Nodrošinājuma
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valsts aģentūru (Iznomātājs), reģ. Nr. 40103840140, juridiskā adrese K. Valdemāra
iela 63, Rīga, un Rudbāržu pagasta L. Drebotes zemnieku saimniecību “Kalna
Dzenīši”, reģistrācijas Nr. 41201012386, juridiskā adrese Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, noslēgts pārjaunojuma līgums Nr. 2.6.6/7/2017 par nomas
līguma Nr. 2014/67-Nom saistību pārņemšanu no Iznomātāja par telpām Liepājas ielā
5, Skrundā, Skrundas novadā,
2.3. 29.11.2019. Skrundas novada pašvaldībai ar Rudbāržu pagasta L. Drebotes
zemnieku saimniecību “Kalna Dzenīši”, reģistrācijas Nr. 41201012386, juridiskā
adrese Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, noslēgta vienošanās
par telpu nomas līguma pagarināšanu līdz 03.11.2024.,
2.4. Rudbāržu pagasta L. Drebotes zemnieku saimniecība “Kalna Dzenīši” vēlas
mainīt iznomājamās telpas atbilstoši jaunajam plānojumam (Pielikums Nr. 1).
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. grozīt 24.04.2014. nomas līgumu Nr. 2014/67-Nom, nosakot, ka Rudbāržu
pagasta L. Drebotes zemnieku saimniecībai “Kalna Dzenīši”, reģistrācijas
Nr. 41201012386, juridiskā adrese Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, tiek nodotas lietošanā par maksu 1. stāva telpas Nr. 001-13 ar platību
26,7 m2, Nr. 001-11 ar platību 14,8 m2, Nr. 001-12 ar platību 1,9 m2, Nr. 1 ar platību
3,21 m2, Nr. 001-10 ar platību 1,6 m2, Nr. 001-8 ar platību 3,7 m2 un Nr. 001-9 ar
platību 1,7 m2 Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā ar kopējo platību 53,61 m2,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma Nr. 2014/67-Nom par plānojuma
izmaiņām telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
11. §
Par garāžas nomas līguma pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 22.02.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par garāžas “XXX” Nr. XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.03.2010. Skrundas novada
pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, noslēgts
garāžas “XXX” Nr. XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr. 93/16, ar kopējo platību 11,8 m2, nosakot nomas maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi),
t.i., 0,14 EUR (nulle euro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī, bez PVN, līdz 2020. gada
1. martam.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
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BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
garāžas “XXX” Nr.XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo
platību 11,8 m2, nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
12. §
Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 08.03.2021. pašvaldībā saņemto SIA “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 par februāra mēnesi, 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
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
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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 trīs centi), savukārt 2021. gada janvāra un februāra vidējie ieņēmumi ir
7036,52 EUR (septiņi tūkstoši trīsdesmit seši euro, piecdesmit divi centi). 2021. gada
ieņēmumi salīdzinājumā 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem ar ir
samazinājušies par 44%.
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
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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” un 5.2. punktu, kas nosaka, ka “5. Iznomātājs piemēro:
5.2. nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu
procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no nomas
līgumā noteiktās nomas maksas. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi),
nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus. Pašvaldība
domes lēmumā var noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju, kas piemērojama
pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas
nomas līgumiem” atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. samazināt SIA “Viesturi AZ”, reģ. Nr. 41201006695, telpu nomas maksu 44%
apmērā no mēneša nomas maksas 2021. gada februāra mēnesī par:
3.1.1. Telpu nomu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo
platību 77,7 m2 ,
3.1.2. Telpu nomu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo
platību 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.
13. §
Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 08.03.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, 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” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas
novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
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Normundu DANENBERGU.
14. §
Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 16.02.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Skrundā, 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” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, 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.
15. §
Par dzīvokļu Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par dzīvokļu Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokļus Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā:
2.1.1. Ziedu ielā 5-17,
2.1.2. Ziedu ielā 5-18,
2.1.3. Ziedu ielā 5-21,
2.1.4. Ziedu ielā 5-23,
2.1.5. Ziedu ielā 5-24,
2.1.6. Ziedu ielā 4-1,
2.1.7. Torņa ielā 3-12,
2.1.8. Torņa ielā 5-4,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
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16. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, 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
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” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, kadastra
apzīmējums XXX un XXX, zemes vienību sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 3,1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.4. atstāt paliekošai zemes vienībai 31,2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.5. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 8,8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.7. atstāt paliekošai zemes vienībai 10,8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
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mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
17. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra
Nr. XXX, 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
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” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, kadastra
apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.3. paliekošai zemes vienībai 17,7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, atstāt
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces 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.
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18.§
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX.
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
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” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, kadastra
apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.4. paliekošai zemes vienībai 46,0 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, atstāt
nosaukumu “XXX”, Nīkrāces 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.
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19.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0289, zemes vienības
sadalīšanai.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.
6209 002 0289, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas
apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000193237,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 11,3409 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6209 002 0289,
2.3. pēc spēkā esoša Skrundas novada teritorijas plānojuma nekustamais īpašums
Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0289, atrodas
rūpniecības apbūves teritorijā, jaunizveidojamā zemesgabala minimālā platība –
2000 m2.
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, nekustamo īpašumu speciālista zemes ierīcības
projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par”
– 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0289, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6209 002 0289 sadalīšanai,
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā
materiāla pamatu izmantot zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. konkretizēt nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumus,
3.4. nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajiem zemes gabaliem,
3.5. piešķirt jaunizveidotajiem zemes gabaliem adreses:
3.5.1. 4,13 ha platībā Vakara iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
3.5.2. 5,88 ha platībā Vakara iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
3.6. paliekošās zemes vienības platība 1,3309 ha,
3.7. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada
teritorijas plānojumam.
3.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
20.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunsīdzenieki”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 16.02.2021. pašvaldībā saņemto Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “PK MEŽS”, juridiskā adrese Beverīnas iela 24, Rīga, iesniegumu par atļaujas
sniegšanu sadalīt piederošo nekustamo īpašumu “Jaunsīdzenieki”, Skrundas pagastā,
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Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 001 0007.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums “Jaunsīdzenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. 6229 001 0007, pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PK MEŽS”,
reģ. Nr. 43603015253, saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000171767,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 32,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6229 001 0007.
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”
– 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
“Jaunsīdzenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 001 0007,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6229 001 0007 sadalīšanai,
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā
materiāla pamatu izmantot zemes robežu un situāciju plāns,
3.3. konkretizēt nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumus,
3.4. nodrošināt piekļuvi jaunizveidotajam zemes gabalam,
3.5. piešķirt jaunizveidojamam zemes gabalam nosaukumu un adresi
“Grantssīdenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, lietošanas mērķis –
0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorija,
3.6. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada
teritorijas plānojumam,
3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
21.§
Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 02.03.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums 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”,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,2062 ha platībā, kadastra
apzīmējums XXX,
2.3. pēc spēkā esošā Skrundas novada teritorijas plānojuma nekustamais īpašums
XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas jaukta centra apbūves
teritorijā, jaunizveidojamā zemesgabala minimālā platība – 1000 m2.
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
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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” –
14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 0,1 ha platībā piešķirt adresi
XXX, Skrunda, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0908 – pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve,
3.2. paliekošai zemes vienībai 0,1062 ha platībā atstāt adresi XXX, Skrunda,
Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 1105 – atsevišķi nodalītas
atklātas autostāvvietas,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
22.§
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 10.03.2021. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma “XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma “XXX”, piešķiršanu.
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
nodalījuma Nr. XXX,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām un ēkām.
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” –
14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība,
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 pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas
FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz
rakstiska iesnieguma pamata.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2021. saņemts XXX, dzīvo “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no
adreses “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
2.2. nekustamais īpašums “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX,
2.3. 01.03.2021. XXX izsūtīts uzaicinājums sazināties ar Skrundas novada
pašvaldību, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. līdz šim brīdim XXX nav sazinājies Skrundas novada pašvaldību, lai sniegtu
skaidrojumu 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”
– 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS,
Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas
vadītāju Ingu FREIMANI,
3.3. 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 administratīvās komisijas nolikumā
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61. panta trešo daļu, kas nosaka, ka valdes,
komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, ceturto
daļu, kas nosaka, ka 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” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus administratīvās komisijas nolikumā,
2. Izteikt nolikuma 3.1. punktu šādā redakcijā:
“3.1. Administratīvās komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina
Skrundas novada dome.”,
3. Izteikt nolikuma 3.2. punktu šādā redakcijā:
“3.2. Administratīvās komisijas priekšsēdētāju ievēl Skrundas novada dome,
komisijas priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru ievēl komisijas locekļi no sava vidus
ar vienkāršu balsu vairākumu.”.
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25.§
Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā, 9, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ciecere 9”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par dzīvojamās mājas Cieceres ielā 9, Ciecerē,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu biedrībai “Ciecere 9”,
vienotais reģ. Nr. 50008304471.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 15.03.2021. notikusi dzīvojamās mājas Cieceres ielā 9, Ciecerē, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (protokols - pielikums Nr.
7 uz 3 lpp.), kurā pieņemts lēmums dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesības
nodot dzīvojamās mājas Cieceres ielā 9, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ciecere 9”,
2.2. dzīvojamās mājas Cieceres ielā 9, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas pienākumus līdz šim veic SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
2.3. Skrundas novada pašvaldībai norādītājā mājā pieder četri dzīvokļi,
2.4. Dzīvokļa īpašuma likuma 16. panta otrā un trešā daļa nosaka sekojošo: “Vienīgi
dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par: 1) kopīpašumā esošās daļas
pārgrozīšanu (palielināšanu, samazināšanu); 2) kopīpašumā esošās daļas lietošanas
kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; 3) dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma
tiesību nodibināšanu un atcelšanu 4) pilnvarojuma došanu un atsaukšanu; 5)
lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšanu; 6) kopīpašumā esošās daļas nodošanu
lietošanā; 7) kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas formu; 8) atsevišķu vai visu
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam; 9) dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un maksāšanas kārtību; 10) citiem
jautājumiem, kurus dzīvokļu īpašnieku kopība noteikusi par tādiem, kas ietilpst
vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē”, un “Dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši dzīvokļu
īpašnieki, kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu
īpašumiem, izņemot tos gadījumus, kuros šā likuma 17. pantā paredzēts cits lēmuma
pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu
noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība”.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība vai valsts
dzīvojamās mājas valdītājs nodod dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu
īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai,
ievērojot šā panta piektās daļas nosacījumus, ja dzīvojamā mājā privatizēta ne mazāk kā puse
no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem” un piekto daļu, kas nosaka, ka
“dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par
dzīvojamās mājas pārņemšanu un ir ievēroti šādi nosacījumi: 1) dzīvokļu īpašnieku
sabiedrība izveidota vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums noslēgts, ievērojot šajā likumā
un citos likumos noteikto kārtību; 2) iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs
līgums; 3) visi dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai savstarpēju līgumu noslēgušie
dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma 41. pantā paredzēto pirkuma līgumu ar
privatizācijas komisiju; 4) dzīvokļu īpašnieku sabiedrības dalībnieki vai arī savstarpēju
līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošo
privatizācijas objektu skaita. Šis noteikums neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā minēto
gadījumu”, astoto daļu, kas nosaka, ka “ja daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību
nodošanas brīdī nav privatizēti visi šajā mājā esošie privatizācijas objekti, pašvaldība
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vienojas ar dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotu personu par daudzdzīvokļu mājas neprivatizēto objektu turpmākās pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas kārtību”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
14. pantu, kas nosaka, par ko pašvaldība var noteikt maksu, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. nodot ar 2021. gada 1. aprīli dzīvojamās mājas Cieceres ielā 9, Ciecerē, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku biedrībai “Ciecere 9”, turpmāk -Biedrība,
3.2. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2021. gada 1. aprīlī ar nodošanaspieņemšanas aktu nodot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ciecere 9” dzīvojamās mājas
Cieceres ielā 9, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesības
saskaņā ar pielikumu Nr. 7 (nodošanas – pieņemšanas akts) uz 1 lp.,
3.3. noteikt, ka Biedrība apsaimniekošanas maksu un maksu par pakalpojumiem sāk
iekasēt sākot ar 2021. gada 1. aprīli,
3.4. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Sandim
JAPĒŅINAM sagatavot dokumentāciju, kura nepieciešama mājas pārvaldīšanas
tiesību nodošanai un parakstīt mājas pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši lēmuma
3.2. punktam,
3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
26.§
Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazināšu SIA “ARFOS”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 16.03.2021. pašvaldībā saņemto 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,
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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 2727,41 EUR (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi euro,
četrdesmit viens cents), savukārt 2021. gada janvāra un februāra vidējie ieņēmumi ir
1099,31 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents).
2021. gada vidējie ieņēmumi salīdzinājumā 2019. gada 12 mēnešu vidējiem
ieņēmumiem ir samazinājušies par 60%.
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
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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”, un 5.2. punktu, kas nosaka, ka “5. Iznomātājs piemēro:
5.2. nomas maksas samazinājumu atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu
procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no nomas
līgumā noteiktās nomas maksas. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi),
nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus. Pašvaldība
domes lēmumā var noteikt citu nomas maksas samazinājuma gradāciju, kas piemērojama
pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas
nomas līgumiem” atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE) „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. samazināt SIA “ARFOS”, reģ. Nr. 41202014859, telpu nomas maksu 60% apmērā
no mēneša nomas maksas par Telpu nomu Liepājas ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā,
ar kopējo platību 95,25 m2, 2021. gada februāra 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. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
27.§
Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu
pieteikumu konkursā ar projektu “Skrundas novada seniori mācās”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par biedrības “Mini SD”, reģ. Nr. 40008209955,
adrese Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas novads, piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas
10. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.2 pasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar projektu “Skrundas novada
seniori mācās”.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka
funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām,
ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, biedrības “Mini SD”
projektam “Skrundas novada seniori mācās”, piedaloties ELFLA atklāta konkursa
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projektu pieteikumu pieņemšanas 10. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam 19.2.2 pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3000,00 EUR,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju
REINI.
28.§
Par skeitparka rampu iegādes izdevumu segšanu no Skrundas novada pašvaldībai
piešķirtās dotācijas Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas
pasākumu īstenošanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada domes deputāti izskata jautājumu par skeitparka rampu iegādes
izdevumu segšanu no Skrundas novada pašvaldībai piešķirtās dotācijas Covid-19 izraisītās
krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai.
2. Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka ,,tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot,
„par” – 14 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. segt skeitparka rampu iegādes izdevumus 7300,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs
simti euro, nulle centi) + PVN no Skrundas novada pašvaldībai piešķirtās dotācijas
Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju
REINI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
29.§
Par trases “BTA Velozinis pilsēta A” izveidi Skrundā
L. ROBEŽNIECE, V. REINE, V. FARNASTS, A. ZANKOVSKIS, I. GRUNDMANIS
1. Skrundas novada domes deputāti izskata jautājumu par trases “BTA Velozinis pilsēta A”
izbūves izdevumu segšanu no Skrundas novada pašvaldībai piešķirtās dotācijas Covid-19
izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai.
Pašvaldības projektu koordinatore Viktorija REINE informē par projekta īstenošanu.
2. Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka,
ka ,,tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Valters FARNASTS), „atturas” - nav,
Skrundas novada dome nolemj:
2.1. segt “BTA Velozinis pilsēta A” trases izbūves izdevumus 8894,92 EUR (astoņi
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro, deviņdesmit divi centi) + PVN (t.sk.
tehniskās dokumentācijas izdevumi 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, nulle centi) +
PVN, būvniecības izdevumi 6894,92 EUR (seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit
četri euro, deviņdesmit divi centi) + PVN no Skrundas novada pašvaldībai piešķirtās
dotācijas Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu
īstenošanai. Kopējās projekta izmaksas ir 15939,92 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi
simti trīsdesmit deviņi euro, deviņdesmit divi centi) + PVN, no kuriem 7045,00 EUR
(septiņi tūkstoši četrdesmit pieci euro, nulle centi) + PVN ir biedrības “For Better”,
reģ. Nr. 40008286742, dāvinājums un 8894,92 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit četri euro, deviņdesmit divi centi) + PVN ir pašvaldības līdzfinansējums,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju
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REINI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
30.§
Par dāvinājuma pieņemšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada domes deputāti izskata jautājumu par biedrības “For Better”, reģ. Nr.
40008286742, izteikto vēlmi dāvināt trases “BTA Velozinis pilsēta A” konstrukcijas
Skrundas novada pašvaldībai.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana, 27. punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par interešu
konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14. panta otro daļu, kas nosaka, ka „valsts
amatpersona, kā arī koleģiālā institūcija var pieņemt ziedojumu publiskas personas
institūcijas vārdā, ja ziedojuma pieņemšana valsts amatpersonai nerada interešu konfliktu un
neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Aldis
ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. atļaut Skrundas novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumu no biedrības “For
Better”, reģ. Nr. 40008286742, – trases “BTA Velozinis pilsēta A” konstrukcijas
5800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi) + PVN vērtībā,
konstrukciju transportēšanu līdz uzstādīšanas vietai Skrundā, 245.00 EUR (divi simti
četrdesmit pieci euro, nulle centi) + PVN vērtībā un konstrukciju uzstādīšanu
Skrundā 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, nulle centi) + PVN vērtībā. Kopējais
dāvinājuma apmērs 7045,00 EUR (septiņi tūkstoši četrdesmit pieci euro, nulle centi)
+ PVN. Dāvinājuma mērķis – velosipēda braukšanas prasmju uzlabošana drošos
apstākļos bērniem un pusaudžiem, kura ir vērsta uz ceļa negadījumu incidentu
mazināšanu,
2.2. pilnvarot Skrundas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Loretu
ROBEŽNIECI parakstīt Dāvinājuma līgumu (projekts - pielikums Nr. 9 uz 4 lp.),
2.3. noteikt domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI ievērot normatīvajos aktos
noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma pieņemšanu un lēmuma pieņemšanu
attiecībā uz dāvinātāju.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde – 22.04.2021., plkst. 0830 tiešsaistē, domes sēde 29.04.2021., plkst. 0830 tiešsaistē.
Sēde slēgta plkst. 0942
Sēdi vadīja

L. Robežniece
25.03.2021.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
25.03.2021.
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