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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

Tālrunis: 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv  

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2018.gada 26.jūlijā                                                             Nr. 9 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības “Ceļu fonda komisijas nolikums” apstiprināšanu 

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa „A9”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

nodošanu  bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā  

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa "P116", Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa "P117 Skrunda-Aizpute", Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas 

personā 

5. Par pakalpojumu darbību p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

6. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta LLI-293 “Visit Venta”  (“Apmeklē Ventas upi”) 

realizācijai 

7. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Installation of video security surveillance 

cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania” (“Video novērošanas 

kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”) realizācijai 

8. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Life in clean environment - a better future!” 

(“Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”) realizācijai 

9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu 

10. Par  Domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces komandējumu uz Briseli 

11. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā 

12. Par zemes ierīcības projekta lietas "XXX", Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Ventas ielā 6A, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

14. Par zemes vienības XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu 

15. Par zemes vienības "XXX", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

16. Par nekustamā īpašuma  „XXX”, Raņķu  pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un  jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

17. Par zemes ierīcības projekta lietas „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

18. Par zemes ierīcības projekta lietas „XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, apstiprināšanu 

19. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē 
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un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu    

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS  

Sēdi protokolē – domes sekretāres pienākumu izpildītāja, administratīvo lietu nodaļas 

vadītāja Inga FREIMANE 

 

Piedalās deputāti:  Dzintars ANKEVICS 

     Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS 

     Aldis ZALGAUCKIS  

     Aivars RUDZROGA  

     Andrejs SALMINS 

     Ivars GRUNDMANIS  

Valdis PAKULIS 

Valters FARNASTS  

 Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunta STEPANOVA 
 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Ivo BĀRS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Jānis BRŪVERIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Loreta ROBEŽNIECE – atvaļinājumā 
 

Klausās:  

Attīstības nodaļas vadītāja    Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

Izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

Nekustamo īpašumu speciālists  Normunds DANENBERGS 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

p/i “Skrundas veselības un sociālās  

aprūpes centrs” direktore  Guntra VINDIGA 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Ilona RĪTIŅA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 

Projektu speciāliste    Kristīne VĒRDIŅA-JACKEVIČA 

Laikraksta “Kurzemnieks” žurnāliste  Anna BIVBĀNE 
 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1. Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 

2018./2019. gada apkures sezonai 

2. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. 18-02-A00702-000079 „Grants ceļu 

pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un 

Skrundas pagastos”  īstenošanai 

 

Domes deputātam Valteram FARNASTAM ir jautājumi par otro izskatāmo jautājumu “Par 

aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. 18-02-A00702-000079 „Grants ceļu pārbūve 

uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas 

pagastos”  īstenošanai, uz kuru attīstības nodaļas vadītāja Gita RUBEŽNIECE-ZUTE sniedz 

skaidrojumu. Tiek veikts telefona zvans finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUECENIECEI, 

kura ir atvaļinājumā, par finansējuma apmēru projektam. Tiek saņemts skaidrojums uz 

uzdotiem jautājumiem. 
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Aldis ZALGAUCKIS ierosina balsot par darba kārtību ar iebalsojamiem jautājumiem. 

 

Deputāts Aivars RUDZROGA ierosina balsot par katru iebalsojamo jautājumu atsevišķi. 

 

Sēdes vadītājs Aldis ZALAGAUCKIS piekrīt un tiek veikts balsojums par pirmo 

iebalsojamo jautājumu “Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā 

un Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada apkures sezonai” iekļaušanu kopējā darba kārtībā. 

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” – 7 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA), 

pret” – 4 (Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), 

“atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- neiekļaut darba kārtībā jautājumu “Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu 

Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2018./2019. gada apkures sezonai” lēmuma 

pieņemšanai, jo tam nepiekrīt divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem.  

 

Sēdes vadītājs Aldis ZALAGAUCKIS aicina balsot par otro iebalsojamo jautājumu “Par 

aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. 18-02-A00702-000079 „Grants ceļu pārbūve 

uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas 

pagastos”  īstenošanai”  iekļaušanu kopējā darba kārtībā. 

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” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  

Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), pret” – 

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

- iekļaut kopējā darba kārtībā jautājumu “Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. 

18-02-A00702-000079 „Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas 

novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastos”  īstenošanai”. 

 

Aldis ZALGAUCKIS ierosina balsot par domes sēdes darba kārtību.  

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” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  

Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – 

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

Apstiprināt Skrundas novada domes 26.07.2018. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības “Ceļu fonda komisijas nolikums” apstiprināšanu 

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa „A9”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

nodošanu  bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā  

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa "P116", Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa "P117 Skrunda-Aizpute", Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas 

personā 

5. Par pakalpojumu darbību p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

6. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta LLI-293 “Visit Venta” (“Apmeklē Ventas upi”) 

realizācijai 

7. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Installation of video security surveillance 
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cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania” (“Video novērošanas 

kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”) realizācijai 

8. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Life in clean environment - a better future!” 

(“Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”) realizācijai 

9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu 

10. Par  Domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces komandējumu uz Briseli 

11. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā 

12. Par zemes ierīcības projekta lietas "XXX", Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Ventas ielā 6A, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

14. Par zemes vienības XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, lietošanas 

mērķa maiņu 

15. Par zemes vienības "XXX", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

16. Par nekustamā īpašuma  „XXX”, Raņķu  pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un  jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

17. Par zemes ierīcības projekta lietas „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

18. Par zemes ierīcības projekta lietas „XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, apstiprināšanu 

19. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā uzņemšanu bilancē 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

21. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. 18-02-A00702-000079 „Grants ceļu 

pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un 

Skrundas pagastos”  īstenošanai 

 
1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības “Ceļu fonda komisijas nolikums” apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības izpilddirektora Gunta 

PUTNIŅA iesniegto priekšlikumu pārskatīt 29.09.2009. (prot. Nr. 10, 8.§) “Skrundas novada 

pašvaldības autoceļu fonda noteikumus” un veikt normatīvā dokumenta atjaunošanu un 

uzlabošanu atbilstoši jaunākai likumdošanai.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, 

ka “pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas” 

un 61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar 

domes apstiprinātajiem nolikumiem”, atklāti balsojot, atklāti balsojot, “par” – 11 (Dzintars 

ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 
2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Ceļu fonda komisijas nolikumu (pielikums 

Nr. 1 uz 5 lpp.), 

2.2. ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 29.09.2009. Skrundas novada domes 

sēdē (prot. Nr. 10, 8.§) apstiprinātie Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda 

noteikumi,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
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2. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa „A9”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu  bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašuma speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par pašvaldības īpašuma – autoceļa „A9”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā. 

2. Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas 

6.punktu un  42.panta otro daļu, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. nodot bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā pašvaldības nekustamo 

īpašumu - autoceļu „A9”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

6209 002 0240, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6209 002 

0236), 1,063 km kopgarumā un inženierbūves – autoceļa (kadastra apzīmējums 

6209 002 0236 001), 

2.2. atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmajai daļai, valsts autoceļi un to zemes 

ir nodoti valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, līdz ar to, nosūtīt 

Lēmuma kopiju valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” Ministru kabineta 

rīkojuma projekta sagatavošanai, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

 

3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa „P116”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu  bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašuma speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par pašvaldības īpašuma – autoceļa „P116”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā (kadastra numurs 6209 003 0328), nodošanu bez atlīdzības valsts 

īpašumā Satiksmes ministrijas personā. 

2. Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas 

6.punktu un 42.panta otro daļu, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. nodot bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā pašvaldības nekustamo 

īpašumu - autoceļu „P116”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

6209 003 0328, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6209 003 0327) 

0,555 km kopgarumā un inženierbūves – autoceļa (kadastra apzīmējums 6209 003 

0327 001), 

2.2. atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmajai daļai, valsts autoceļi un to 

zemes ir nodoti valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, līdz ar to, 

nosūtīt Lēmuma kopiju valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” Ministru 

kabineta rīkojuma projekta sagatavošanai, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
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4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma - autoceļa „P117 Skrunda - Aizpute”, 

 Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

nodošanu  bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata nekustamo īpašuma speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par pašvaldības īpašuma – autoceļa „P117 Skrunda - 

Aizpute”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra numurs 6209 002 0218), nodošanu 

bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā. 

2. Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas 

6.punktu un  42.panta otro daļu, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. nodot bez atlīdzības valstij Satiksmes ministrijas personā pašvaldības nekustamo 

īpašumu - autoceļu „P117 Skrunda - Aizpute”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra numurs 6209 002 0218, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 

6209 002 0243), 0,870 km kopgarumā un inženierbūves – autoceļa (kadastra 

apzīmējums 6209 002 0243 001), 

2.2. atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 4.panta pirmajai daļai, valsts autoceļi un to zemes 

ir nodoti valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” pārziņā, līdz ar to, nosūtīt 

Lēmuma kopiju valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” Ministru kabineta 

rīkojuma projekta sagatavošanai, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

 

5. § 

Par sociālā pakalpojuma sniedzēju turpmāko darbību 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

direktores Guntras VINDIGAS 13.07.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu par p/i 

“Skrundas veselības un aprūpes centrs” pakalpojuma “Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija” turpmāko darbību. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 2018. gada 06. jūnijā no Labklājības ministrijas saņemta informatīva rakstura vēstule 

par 2017.gadā martā Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma pārbaudē konstatēto ieteikumu ieviešanas gaitu. Labklājības ministrija 

lūdza, sniegt informāciju par veiktajām un plānotajām darbībām sociālā pakalpojuma 

nodrošināšanai vai citiem lēmumiem attiecībā uz sociālā pakalpojuma sniedzēju 

turpmāko darbību. 

2.2. Ar 01.07.2017. stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 “Prasības 

sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, kurā prasības ir papildinātas, lai sociālās aprūpes 

pakalpojums būtu vērts uz klientu kā indivīdu - nodrošinātu viņam pilnvērtīgas 

ikdienas dzīves vajadzības un aktivitātes, kas pietuvinātas mājas videi.  

2.3. Šobrīd dokumentāli ēkas lietošanas veids ir ārstniecības iestāde, kurā ir ģimenes ārstu 

prakses (ēkas 1. stāvā), bet “Dienas stacionāra” un “Ilgstošās sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojums” tiek sniegts iestādes otrajā stāvā, kopīgi 

izmantojot telpas, ko Labklājības ministrija liek novērst. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta septīto punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībai ir šāda autonomā funkcija - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 

aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, 

veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, u.c.),  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
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pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem” un Labklājības ministrijas norādījumiem, atklāti balsojot “par” – 

11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis 

PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” pārtrauc ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, bet turpina sniegt un 

pilnveidot pakalpojumu “Dienas stacionārs”,  

3.2. esošos p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” ilgstošās sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas klientus sešu mēnešu laikā, izvērtējot viņu veselības 

stāvokli uzņemt aprūpes namā “Valtaiķi”. 

 

6. § 

Par aizņēmumu no Valsts kases projekta LLI-293“Visit Venta”  

(“Apmeklē Ventas upi”)  realizācijai 

A. ZALGAUCKIS 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, likuma “Par valsts budžetu 

2018. gadam” 14. panta pirmās daļas, pirmo punktu, kas nosaka, pašvaldību aizņēmumu 

Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, un ņemot vērā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam nosacījumus projekta LLI-293 “Visit Venta” (projekta saīsinājums –ViVa) 

īstenošanai, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta 

STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters 

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

1. ņemt no Valsts kases aizņēmumu 38 200.00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti 

eiro un 00 centi) apmērā uz 3 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi, ar 

izņemšanu vidējā termiņā, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2020.gada martu, 

projekta LLI-293 “Visit Venta” (projekta saīsinājums – ViVa) īstenošanai, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi Finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un 

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

 

7. § 

Par aizņēmumu projekta “Installation of video security surveillance cameras for 

ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania” (“Video novērošanas kameru 

uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”) realizācijai 

A. ZALGAUCKIS 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, likuma “Par valsts budžetu 

2018. gadam” 14. panta pirmās daļas, pirmo punktu, kas nosaka, pašvaldību aizņēmumu 

Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, un ņemot vērā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam nosacījumus projekta LLI-258 “Installation of video security surveillance 

cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania” (projekta saīsinājums -
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VideoGuard) īstenošanai, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters 

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

1. ņemt aizņēmumu no Valsts kases 24 590.00 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti 

deviņdesmit eiro un 00 centi) apmērā uz 3 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi, ar izņemšanu vidējā termiņā, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2020.gada marta 

mēnesi  projekta  LLI-258 “Installation of video security surveillance cameras for 

ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania” (projekta saīsinājums -

VideoGuard) īstenošanai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi Finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un 

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 

8. § 

Par aizņēmumu projekta “Life in clean environment - a better future!”  

(“Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”) realizācijai 

A. ZALGAUCKIS 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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, likuma “Par valsts budžetu 

2018. gadam” 14. panta pirmās daļas, pirmo punktu, kas nosaka, pašvaldību aizņēmumu 

Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, un ņemot vērā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam nosacījumus projekta LLI-303 “Life in clean environment - a better future!” 

(projekta saīsinājums –Clean Brownfields) īstenošanai, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars 

ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 
1. ņemt aizņēmumu no Valsts kases 39 987.00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi 

simti astoņdesmit septiņi eiro un 00 centus) apmērā uz 3 gadiem ar Valsts Kases 

noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada martu, projekta  

LLI-303  “Life in clean environment - a better future!” (projekta saīsinājums – 

Clean brownfields) īstenošanai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un 

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 
 

9. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/6 no 06.07.2018. 

2. Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 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 
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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” – 11 (Dzintars ANKEVICS, 

Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

 2.1. pārdot par brīvu cenu: 

2.1.1. EUR 9511,80 (deviņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit eiro, 80 centi) 

nekustamo īpašumu- zemi „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr.XXX, ar kopējo platību 3,99 ha; 

2.1.2. EUR 3925,00 (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci eiro) nekustamo 

īpašumu- zemi „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr.XXX, ar kopējo platību 1,06 ha; 

2.1.3. EUR 1925,00 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit pieci eiro, 90 centi) 

nekustamo īpašumu- zemes XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr.XXX, ar kopējo platību 2025 m2; 

 2.2. uzaicināt 1 (viena) mēneša laikā: 

2.2.1. XXX (personas kods XXX), adrese XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei „XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā; 

2.2.2. XXX (personas kods XXX), adrese XXX, Kuldīga, Kuldīgas novads, 

noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam- zemei „XXX Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā; 

2.2.3. XXX (personas kods XXX), adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads 

noslēgt pirkuma līgumu- XXX, Skrundā, Skrundas novadā; 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  

 

10. § 

Par domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES komandējumu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.07.2018. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Latvijas 

Pašvaldības savienības saņemto vēstuli  Nr. 0720181921/A1021 par Skrundas novada domes 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES komandējumu uz Briseli (Beļģijā) no 2018. gada 

9.oktobra līdz 11.oktobrim, lai piedalītos Eiropas platformas vietējo un reģionālo pašvaldību 

attīstībai (“PLATFORMA”) desmit gadu jubilejas pasākumos par pašvaldību pieredzi un 

lomu attīstības sadarbības veicināšanā, kā arī apmeklētu Eiropas Reģionu komitejas un 

Eiropas Komisijas organizētos Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas OPEN DAYS pasākumus.  

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

ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, Ministru 

kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi”, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, 

darba un dienesta komandējumiem (turpmāk – komandējums), komandējumu izdevumu 

kompensācijas normas, „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” (apstiprināts 

26.04.2012. prot. Nr. 7,1.§ ar grozījumiem) 2.7. punkts, kas nosaka, ka priekšsēdētāja 

atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda priekšsēdētāja 

vietnieks, kuram ar domes lēmumu tiek noteikta atlīdzība par priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanu 30%(trīsdesmit procenti) no tam noteiktās mēnešalgas, ja viņš vienlaicīgi ir domes 

vai pašvaldības iestādes amatpersona/darbinieks, atklāti balsojot, “par” – 10 (Dzintars 

ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, balsojumā nepiedalās 

priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likuma „Par interešu 



10 

 

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

nolemj: 

2.1. piekrist Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES 

komandējumam dalībai Eiropas platformas vietējo un reģionālo pašvaldību 

attīstībai (“PLATFORMA”) desmit gadu jubilejas pasākumos un apmeklēt 

Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Komisijas organizētos Eiropas Reģionu 

un pilsētu nedēļas OPEN DAYS pasākumos Briselē (Beļģijā) no 09.10.2018. līdz 

11.10.2018., izmaksāt komandējuma dienas naudu un segt ceļojuma 

apdrošināšanas izmaksas, 

2.2. noteikt domes priekšsēdētājas komandējuma laikā domes priekšsēdētājas 

pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

nosakot atlīdzību 30% apmērā no Alda ZALGAUCKA amata darba algas,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI un grāmatvedi Rutu ERNSTSONI. 
 

11. § 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

            A. ZALGAUCKIS 
 

 1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvesvieta XXX, Liepāja un XXX, dzīvesvieta 

XXX, Liepāja, iesniegumus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. saskaņā ar zemes īpašuma lapu N. XXX, nekustamais īpašums XXX - 1120 m2 

platībā, Kuldīgas apriņķa Skrundas pagastā līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja XXX, 

tagadējā adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

2.2. bijušā zemes īpašniece XXX mirusi, 

2.3. zemes pieprasītājas XXX un XXX ir bijušās zemes īpašnieces XXX mantinieces, 

2.4. ar 01.04.1997. Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju zemes komisijas lēmumu 

Nr.XXX, XXX un XXX atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu XXX, Skrundā, 

1120 m2 platībā, katrai uz ½ domājamo daļu, platību precizējot pie iemērīšanas dabā, 

2.5. pēc zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, robežu uzmērīšanas platība ir 

0,1119 ha, 

2.6. citi likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likumā noteiktā termiņā 

zemes īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas 

saņemšanai nav iesnieguši. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, “Civillikums” 

404.pantu, Skrundas pilsētas zemes komisijas ierīcības projektu, Dzidras KŪMIŅAS un 

Esteres KŪMIŅAS, iesniegumiem, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. atjaunot  īpašuma tiesības XXX, personas kods XXX, un XXX, personas kods 

XXX, katrai uz ½ domājamo daļu zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra numurs XXX, 0,1119 ha platībā,  

3.2. uz zemes vienības atrodas mantiniecēm piederošas ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 

XXX un XXX, 

3.3. apgrūtinājumi zemes vienībai XXX, Skrundā, Skrundas novadā: 

3.3.1. 7312050300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 

sadales iekārtu – 0.0006 ha; 

3.3.2. 7312050300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 

sadales iekārtu – 0.0004 ha; 
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3.3.3. 7314020102 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas  

(aizsardzības zonas) teritoriju ap kultūras pieminekli pilsētās -0.0293 ha; 

3.3.4. 7316080100 – sanitārās aizsargjoslas ap kapsētu – 0.0832 ha, 

3.4. uz zemes vienības atrodas būve bez subjekta, XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

kadastra apzīmējums XXX. 
 

12. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas „XXX”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

 

1. Skrundas novada dome izskata  SIA „TERRA TOPO” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu, par nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads. 

2. Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likums” 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”, “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, 

laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās 

pašvaldības dome” un 17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, 

novadu pilsētas, novada pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests 

Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un 

normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters 

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

2.1. apstiprināt SIA „TERRA TOPO”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības, 

kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 7,7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības  

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

lauksaimniecība, 

2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 5,3 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX 

nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības  

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

lauksaimniecība, 

2.4. atstāt paliekošai zemes vienībai 15,5 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības  

lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

13. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamā īpašuma Ventas ielā 6A, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 27.06.2018. pašvaldībā saņemto Valsts akciju sabiedrībai  

„LATVENERGO”, juridiskā adrese:  Pulkveža Brieža IELA 12, Centra rajons, Rīga, 

administratīvā direktora Arņa KUNGA iesniegumu, par nekustamā īpašuma Ventas ielā 6A, 

Skrundā, Skrundas novadā,  kadastra numurs 6209 003 0174, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. ka nekustamais īpašums Ventas ielā 6A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs 6209 003 0174, pieder Valsts akciju sabiedrībai „LATVENERGO”, saskaņā 

ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

100000064928,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4440 m2 platībā, kadastra 

apzīmējums 6209 003 0174 un ēkām. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz “Zemes ierīcības likums” 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, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta 

izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma Ventas ielā 6A, Skrundā, Skrundas novadā, 

sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Ventas ielā 6A, Skrundā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu, sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6209 003 0174, sadalīšanu, 

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

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi. 

3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam. 

3.6. atdalāmai zemes vienībai piešķirama adrese  Ventas iela 6B, Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

Par zemes vienības XXX, Ciecerē, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 22.06.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par lietošanas mērķa maiņu uz 

apbūves zemi.  

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

2.1. nekustamais īpašums XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, 0,3493 ha platībā pieder XXX, Skrundas pagasta zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.XXX, 
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2.2. pēc Skrundas novada teritorijas plānojuma nekustamā īpašuma XXX, Ciecerē, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 0,3493 ha platībā, 

lietošanas mērķis ir apbūves zeme, 

3. Pamatojoties Ministru kabineta 20.06.2006. Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” III daļu 

un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, 

Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. noteikt zemes vienībai 0,3493 ha platībā XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra numurs XXX, lietošanas mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par zemes vienības „XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 12.07.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu par zemes vienības iznomāšanu 2,3487 ha platībā, 

„XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 

2,3487 ha platībā, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada 

domes XXX sēdes protokola Nr.14, 16.§  „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

zemju izvērtēšanu lauku apvidos”, 

2.2. zemes vienība „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX 

robežojas ar XXX piederošo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra numurs XXX.  

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu” un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” III daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti 

balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  

Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – 

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

3.1. iznomāt zemes vienību 2,3487 ha platībā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, XXX, personas kods XXX, uz 5 gadiem, 

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

lauksaimniecība, 

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

vērtības, 

3.3. uzdot zemes nekustamo īpašumu speciālistam Normundam DANENBERGAM divu 

nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
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16. § 

Par nekustamā īpašuma  „XXX”, Raņķu  pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un  jauna nosaukuma piešķiršanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 20.06.2018. pašvaldībā saņemto SIA „XXX”, juridiskā 

adrese: XXX, XXX pagasts, Skrundas novads, valdes locekļa XXX iesniegumu, par 

nekustamā īpašuma „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukumu 

„XXX”, piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

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

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām un ēkām, 

2.3. ar 2017.gada 10.novembra pirkuma līgumu SIA „XXX” iegādājusies daļu no 

nekustamā īpašuma „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars 

ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

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

numurs XXX, un atdalāmai zemes vienībai 13,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes 

vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas „XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata  SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu, par nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. 

2. Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likums” 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”, “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, 

laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās 

pašvaldības dome” un 17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, 

novadu pilsētas, novada pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests 
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Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un 

normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par” – 10 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA,  Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” 

– nav, “atturas” – nav, balsojumā nepiedalās Andrejs SALMINS, pamatojoties uz likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas 

novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašuma „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu XXX, sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0,570 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

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

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

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 7,834 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un uz 

to atrodošām ēkām, nosaukumu un adresi „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, zemes vienības  lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas „XXX”, Kušaiņos, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

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

par nekustamo īpašumu „XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagasts, Skrundas novads. 

2. Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likums” 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”, “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, 

laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās 

pašvaldības dome” un 17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, 

novadu pilsētas, novada pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests 

Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un 

normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters 

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

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

nekustamā īpašuma „XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 13,52 ha platībā, kadastra apzīmējums 6229 

008 0160, nosaukumu „XXX”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 



16 

 

zemes vienības  lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 4,04 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX un uz 

atrodošām ēkām, nosaukumu un adresi „XXX”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, zemes vienības  lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

19. § 

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 05.07.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”, 

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

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

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

dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot “par” – 11 

(Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis 

PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav,  

Skrundas novada dome nolemj: 

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

dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

20. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

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

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstisku 

iesnieguma pamatu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldība 19.06.2018. saņēmusi iesniegumu no XXX par XXX 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

2.2. Nekustamais īpašums XXX, Skrundā, pieder XXX. 

2.3. 22.06.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. pantu, kas paredz 

deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu 

anulēšana, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot “par” – 11 

(Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  Andrejs SALMINS, Valdis 

PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, XXX (personas kods 

XXX), 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI, 

3.3. minēto 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). 
 

 

21. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. 18-02-A00702-000079 

„Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada 

Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastos”  īstenošanai 

A. ZALGAUCKIS 

 

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

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt 

galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības lēmums 

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

galvojumu”, kā arī pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 1.daļas 

7.punktu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA,  

Andrejs SALMINS, Valdis PAKULIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS), “pret” – 

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

1. ņemt no Valsts Kases aizņēmumu 1 160 653 EUR (viens miljons viens simts 

sešdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit trīs eiro, nulle centi) apmērā uz 15 gadiem ar 

Valsts Kases noteikto procentu likmi, ar izņemšanu vidējā termiņā, pamatsummas 

atmaksu uzsākot ar 2020.gada martu, projekta Nr.18-02A00702-000079 „Grants ceļu 

pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un 

Skrundas pagastos” īstenošanai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un 

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde notiks 23.08.2018., plkst. 0800, domes sēde - 30.08.2018., 

plkst. 0800. Attīstības komitejas sēde – 07.08.2018., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0820 

 

Sēdi vadīja          A. Zalgauckis 

          26.07.2018. 

  

Sēdi protokolēja        I. Freimane 

          26.07.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


