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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 28. jūnijā                                                             Nr. 8 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

2. Par atalgojuma palielinājumu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

darbiniekiem 

3. Par aizdevuma procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu 

4. Par ārkārtas situācijas izsludināšanas ierosināšanu lauksaimniecībā Skrundas novada 

administratīvajā teritorijā 

5. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnu atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

6. Par telpu nodošanu nomā 

7. Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta 

ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu  

8. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada 

vispārizglītojošajās iestādēs”” 

9. Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai 

ROBEŽNIECEI 

10. Par lauku apvidus zemes gabala “XXX”, kadastra apzīmējums XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, nomas līguma no XXX, Nr. XXX, 1.1.p. grozīšanu  

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

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma “XXX”, piešķiršanu un pievienošanu nekustamam īpašumam “XXX”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā 

13. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX un XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, piešķiršanu  

14. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

16. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

17. Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu darbu vasarā 
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18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Dzintars ANKEVICS 

     Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS 

     Aldis ZALGAUCKIS  

     Aivars RUDZROGA  

     Ivars GRUNDMANIS  

Valdis PAKULIS 

Valters FARNASTS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunta STEPANOVA  

Andrejs SALMINS  

Jānis BRŪVERIS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

 

Klausās:  

Izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

Attīstības nodaļas vadītāja    Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

p/i “Skrundas veselības un sociālas  

 aprūpes centrs” direktore   Guntra VINDIGA 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā jautājumu 

“Par tirgus statusa noteikšanu daļai no zemes gabala Liepājas ielā 15B, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. 6209 002 0278, un tirgus plāna apstiprināšanu”.   

 

Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka domes sēdes darba kārtības ceturtais jautājums “Par 

ārkārtas situācijas izsludināšanas ierosināšanu lauksaimniecībā Skrundas novada 

administratīvajā teritorijā” šobrīd vairs nav aktuāls, jo Krīzes vadības padome 26.06.2018. 

pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu par 

pavasara ilgstošā sausuma izraisīto seku lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā definēšanu 

kā valsts mēroga dabas katastrofu. Loreta ROBEŽNIECE ierosina minēto jautājumu izņemt 

no sēdes darba kārtības un balsot par darba kārtības jautājumiem, kas izskatīti Skrundas 

novada domes komiteju apvienotajā sēdē 21.06.2018. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31. pantu, kas nosaka, ka Dome var apspriest 

tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami 

vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters 
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FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 28.06.2018. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

2. Par atalgojuma palielinājumu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

darbiniekiem 

3. Par aizdevuma procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu 

4. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnu atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

5. Par telpu nodošanu nomā 

6. Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Par Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta 

ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu  

7. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada 

vispārizglītojošajās iestādēs”” 

8. Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai 

ROBEŽNIECEI 

9. Par lauku apvidus zemes gabala “XXX”, kadastra apzīmējums XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, nomas līguma no XXX, Nr. XXX, 1.1.p. grozīšanu  

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

jauna nosaukuma piešķiršanu 

11. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma “XXX”, piešķiršanu un pievienošanu nekustamam īpašumam “XXX”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā 

12. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX un XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, piešķiršanu  

13. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

15. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

16. Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu darbu vasarā 

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Gitai 

RUBEŽNIECEI-ZUTEI, kura informē deputātus par tirgus teritorijas izbūves Ventas ielā 14, 

Skrundā, projekta gaitu. Pēc ilgstošām iepirkumu procedūrām ir jāslēdz līgums par tirgus 

teritorijas izbūvi Ventas ielā 14, Skrundā. Lai līgumu slēgtu, ir nepieciešams tirgus teritorijai 

Ventas ielā 15B, Skrundā, uz kuru plānots pārvietot tirgu, noteikt statusu uz būvniecības 

laiku un apstiprināt tirgus plānu. Pēc teritorijas plāna teritorija Ventas ielā 15B, Skrundā, ir 

publiskās apbūves teritorija, kurā atļauta tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve.  

Loreta ROBEŽNIECE ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par tirgus 

statusa noteikšanu daļai no zemes gabala Liepājas ielā 15B, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6209 002 0278, un tirgus plāna apstiprināšanu”.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31. pantu, kas nosaka, ka Dome var apspriest 

tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami 

vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem, 

atklāti balsojot, “par” – 10 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, 

Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – 3 (Valdis 

PAKULIS, Valters FARNASTS, Aivars RUDZROGA), Skrundas novada dome nolemj: 



4 

 

Iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par tirgus statusa noteikšanu daļai no 

zemes gabala Liepājas ielā 15B, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 

0278, un tirgus plāna apstiprināšanu”. 
 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

”tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par 

budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, likuma “Par budžeta un 

finanšu vadību” 14. panta 3. daļu, kas nosaka, ka „lai informētu sabiedrību par iestādes 

darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu 

iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās 

budžeta finansētās institūcijas, budžeta nefinansētās iestādes un pašvaldības līdz pārskata 

gadam sekojošā gada 1. jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc 

sagatavošanas publicē tos savās mājas lapā internetā. Pašvaldība gada publiskos pārskatus 

iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā 

internetā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā 

attiecīgajā pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata un sagatavošanas 

kārtību Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis 

PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs 

SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu (pielikums 

Nr. 1 uz 24 lpp.), 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM organizēt publiskā 

pārskata publicēšanu: 

- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrijas 

mājas lapā, 

- Skrundas novada pašvaldības mājas lapā internetā. 
 

2. § 

Par atalgojuma palielinājumu p/i  

“Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” darbiniekiem 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

direktores Guntras VINDIGAS 06.06.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu par iestādes 

ārstniecības personu atalgojumu speciālistiem, nosakot darba samaksu pilnai darba slodzei. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 781 

“Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 595 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un 

speciālo piemaksu ārstniecības personām”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars 

ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, 

Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” 

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

2.1. noteikt  mēneša darba algas likmi p/i “Skrundas veselības un aprūpes centrs” 

sekojošām  ārstniecības personām : 

2.1.1. ārsts – 899.00 EUR (astoņi simti deviņdesmit deviņi euro, nulle centi), 

2.1.2. ārsta palīgs – 668.00 EUR (seši simti sešdesmit astoņi euro, nulle 

centi),  

2.1.3. medmāsa – 595.00 EUR (pieci simti deviņdesmit pieci euro, nulle 
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centi),  

2.2. aprēķināt ikmēneša procentuālās piemaksas atbilstoši darba stāžam p/i “Skrundas 

veselības un aprūpes centrs” ārstniecības jomā strādājošām personām, 

2.3. noteikt p/i “Skrundas veselības un aprūpes centrs” direktores mēneša darba algas 

likmi 867.00 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi euro, nulle centi) apmērā, 

2.4. noteikt, ka mēnešalgu aprēķins jāveic ar 01.06.2018. no p/i “Skrundas veselības 

un aprūpes centrs”  atalgojumam plānotajiem budžeta līdzekļiem, 

2.5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai Inārai 

MUCENIECEI, algu grāmatvedei Rutai ERNSTSONEI.  
 

3. § 

Par aizdevuma procentu likmes fiksēšanas perioda maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Latvijas Pašvaldību savienības 30.05.2018. vēstuli par 

Finanšu ministrijas piedāvāto iespēju pašvaldībām apvienot vienā aizdevumu līgumā visus 

aizdevuma līgumus, kurus pašvaldība noslēgusi ar Valsts kasi līdz 2014. gada 

31. decembrim. 

2. Lai nodrošinātu administratīvā sloga  mazināšanu,  saskaņā ar finanšu ministres 

2018. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr. 134 pašvaldībām ir iespēja pārjaunot  aizdevuma 

līgumus, apvienojot vienā aizdevumu līgumā visus aizdevuma līgumus, kas noslēgti līdz 

2014. gada 31. decembrim, ievērojot šādus nosacījumus:  

 jauns iepriekšminēto aizdevumu līgumu pamatsummu atmaksas grafiks 

(apvienojot vienā grafikā), 

 saglabājot nemainīgus aizdevumu pamatsummas atmaksas apmērus un termiņus,  

 apvienoti tiek aizdevuma līgumi, kuriem ir noteikta vienāda valsts aizdevuma 

procentu likme (gada procentu likmes fiksēšanas periods ir 6 mēneši, 12 mēneši, 5 

gadi vai 10 gadi)  vai, slēdzot pārjaunojuma līgumu,  valsts  aizdevuma procentu 

likmes fiksēšanas periods  atbilstoši noteiktajiem kritērijiem var tikt mainīts.   

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumu citos likumā 

paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis 

PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs 

SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “pret” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

Piekrist, ka 2007. gada 5. jūnijā Nīkrāces pagasta padomes noslēgtajam aizdevuma 

līgumam Nr. A2/1/07/271, trančes Nr. P-145/2007  “Pašvaldības dzīvojamo māju 

jumtu remonts” gada procentu likmes fiksēšanas periods  pāriet  no  10 gadiem uz  12 

mēnešu gada procentu likmes fiksēšanas periodu. 
 

4. § 

Par Skrundas novada pašvaldības automašīnu atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

L. ROBEŽNIECE 
 

 1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1.1. sekojošās automašīnas (turpmāk – Automašīnas) pieder Skrundas novada 

pašvaldībai: 

1.1.1. OPEL VECTRA CARAVAN (izlaides gads 1999.) ar valsts reģistrācijas Nr. 

GV3059, 

1.1.2. VW TRANSPORTER (izlaides gads 1987.) ar valsts reģistrācijas Nr. CM7789,  

1.2. Automašīnas nav nepieciešamas pašvaldības vai pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību vajadzībām to funkciju nodrošināšanai, 

1.3. saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības grāmatvedības datiem Automašīnu 

atlikusī bilances vērtība uz 01.06.2018. ir 0.00 EUR (nulle euro, nulle centi). 
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2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, 

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

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

darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 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”, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā 

nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, otro 

daļu, kas nosaka, ka “Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās 

iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas 

publiskas personas manta”, 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka “atļauju atsavināt atvasinātas 

publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija”, 8. panta piekto daļu, kas nosaka, ka “kustamās 

mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija 

(amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6. panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās 

mantas atsavināšanu”, 9. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “kustamās mantas atsavināšanu 

organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā 

atrodas attiecīgā manta”, atklāti balsojot, “par”– 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, 

Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, 

Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. nodot atsavināšanai Skrundas novada pašvaldībai piederošās automašīnas OPEL 

VECTRA CARAVAN (izlaides gads 1999.) ar valsts reģistrācijas Nr. GV3059, VW 

TRANSPORTER (izlaides gads 1987.) ar valsts reģistrācijas Nr. CM7789, 

2.2. noteikt atsavināšanas veidu – nodošana metāllūžņos, 

2.3. pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas par šī lēmuma 2.1. punktā norādītās 

automašīnas nodošanu metāllūžņos, izslēgt to no pašvaldības bilances, 

2.4.  noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

5. § 

Par telpu nodošanu nomā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.06.2018. pašvaldībā saņemto biedrības “SOMA”, reģ. 

Nr. 40008063714, juridiskā adrese Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, pārstāves 

Ivetas LABUNSKAS iesniegumu par atļauju organizēt bērnu vasaras (dienas) nometni no 

09.07.2018. līdz 13.07.2018. Rudbāržu pils telpās  

2. Pamatojoties uz 2010. gada 8. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi 

par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4. punkta 4.10. apakšpunktu, kas nosaka, ka šo 

noteikumu otrās nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7. punktu, ja nomas 

objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei publiskas 

funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, atklāti balsojot, „par” – 13 

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

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

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

2.1. iznomāt biedrībai “SOMA”, reģ. Nr. 40008063714, juridiskā adrese Liepājas iela 

12, Skrunda, Skrundas novads, telpas Nr. 1, 2 un 9 Rudbāržu pils ēkas 1. stāvā ar 

kopējo platību 65.6 m2 (telpu plāns – pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.) no 09.07.2018. līdz 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
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13.07.2018. bērnu vasaras (dienas) nometnes organizēšanai,  

2.2. noteikt nomas maksas cenu 1.68 EUR (viens euro, sešdesmit astoņi centi) par 

vienu dienu bez PVN (telpu nomas pakalpojuma izcenojuma aprēķins – pielikums Nr. 

3 uz 1 lpp.), 

2.3. slēgt telpu nomas līgumu ar biedrību “SOMA”, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

6. § 

Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Par Skrundas pilsētas un  

Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1.1. Skrundas novada domes 28.12.2017. sēdē tika apstiprināti Skrundas novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13/2017 “Par Skrundas pilsētas un Skrundas 

pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi), 

1.2. 05.01.2018. saistošie noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai, 

1.3. 22.01.2018. saņemta vēstule Nr. 1-13/661 no VARAM par saistošiem 

noteikumiem un izteikti iebildumi, 

1.4. atbilstoši Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2011. gada 

7. oktobra lēmumā lietā Nr. SKA-957/2011 paustajām atziņām ceļu uzturēšana 

tehniskā kārtībā nav darbība publisko tiesību jomā, bet gan privāto tiesību jomā. 

Tādejādi kārtība, kādā uztur pilsētas ielas, ir saistoša tikai pašvaldībai. Ievērojot 

minēto, pilsētas ielu uzturēšanas kārtība ir nosakāma ar pašvaldības iekšējo 

normatīvo aktu. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 1. panta otro 

daļu, kas nosaka, ka „pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas 

un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes. Šā likuma noteikumi nav attiecināmi uz ielām, ja šā 

likuma tekstā nav tieši noteikts citādi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, 

Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars 

GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta 

STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības noteikumus “Par Skrundas pilsētas un 

Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” (pielikums Nr. 4 uz 16 lpp.). 
 

7. § 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 

27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada 

pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem 

Skrundas novada vispārizglītojošajās iestādēs”” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

18.06.2018. vēstuli Nr. 1-18/5459 par precizējumu nepieciešamību Skrundas novada 

pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5/2018 „Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā 

Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma 

izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs””. 
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2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „dome var 

pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija saistošo noteikumu 

Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 9. punktu, kas nosaka, ka “ārpus 

pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) 

izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, 

kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 

atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko 

transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos” un 

10. punktu, kas nosaka, ka “ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās 

izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 

50% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no 

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un 

reģionālās nozīmes maršrutos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars 

GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta 

STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt precizētus Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošos 

noteikumus Nr. 5/2018 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 

27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada 

pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem 

Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”” (pielikums Nr. 5 uz 4 lpp.). 
 

8. § 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes  

priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.06.2018. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Domes 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt dalītu ikgadējo 

atvaļinājumu.  

2. Pamatojoties uz Darba likuma 149. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ikvienam 

darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt 

īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas”, otro daļu, kas nosaka, ka 

„darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā 

var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par 

divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām”, likuma „Par pašvaldībām” 25. panta pirmās daļas 

otro teikumu, kas nosaka, ka „domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju 

viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas 

noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā”, uz Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 

26. aprīļa nolikumu “Par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” 2.7. punktu, 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”, 9.5. punktu, kas 

nosaka atvaļinājuma pabalsta izmaksu un 12.2. punktu, kas nosaka papildatvaļinājuma 

dienas, atklāti balsojot, „par” – 11 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

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

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, domes 



9 

 

priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

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

nolemj:  
2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

 apmaksātu dalītu ikgadējo atvaļinājumu: no 16.07.2018. līdz 05.08.2018. un no 

20.08.2018. līdz 31.08.2018., 

2.2. izmaksāt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI pie 

otrās atvaļinājuma daļas atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit) apmērā no 

mēnešalgas, sakarā ar aiziešanu pilnā ikgadējā atvaļinājumā, 

2.3. uzdot domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas 

pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

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

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības grāmatvedi Rutu ERNSTSONI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

9. § 

Par lauku apvidus zemes gabala “XXX”, kadastra apzīmējums  

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

nomas līguma no XXX, Nr. XXX, 1.1.p. grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.05.2018. pašvaldībā saņemto „XXX”, juridiskā adrese: 

XXX, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekļa XXX iesniegumu par nomas zemes platības 

samazināšanu nomas zemes vienībā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, no 12.31 ha uz 7.63 ha.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:  

2.1. pašvaldība zemes vienību „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, 12.31 ha platībā, „XXX” nodevusi nomā (31.07.2015. Lauku 

apvidus zemes nomas līgums Nr.XXX) līdz 31.07.2027. autotrases ierīkošanai un 

apsaimniekošanai, 

2.2. 14.02.2018. pašvaldībā tika saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes vēstule 

Nr.1.17.20/587/2018-N par to, ka daļā pašvaldības nekustamajā īpašumā „XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, konstatēts 

bioloģiski vērtīgs zālājs, kas atbilst ES nozīmes zālāju biotopam ar kodu 6210 un 

6270. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis 

PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs 

SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izdarīt grozījumus XXX Lauku apvidus zemes nomas līguma XXX (Par zemes 

gabala „XXX”, kadastra apzīmējums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

nomu) 1.1. punktā un izteikt to šādā redakcijā:  

“1.1. Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem lietošanā zemes vienības daļu, kas 

atrodas „XXX” 7.63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā.”, 

3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot 
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zemes nomas līguma grozījumus,  

3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.06.2018. pašvaldībā saņemto SIA „XXX”, juridiskā 

adrese: XXX, Talsi, Talsu novads, valdes locekļa XXX iesniegumu par nekustamā īpašuma 

„XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukumu „XXX” 

piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX, pieder XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

XXX, 

2.2. īpašums sastāv no trijām zemes vienībām, 

2.3. ar XXX Pilnvaru, reģistra Nr. 2543, kas sastādīta pie Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērinātas notāres XXX, prakses vieta XXX, Saldus, Saldus novads, XXX pilnvaro 

SIA „VERTEX” sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, 20.06.2006. 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” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, 

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

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

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

kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 2.05 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu XXX piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas 

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

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

11. § 

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

jauna nosaukuma “XXX”, piešķiršanu un pievienošanu nekustamam īpašumam 

“XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.05.2018. pašvaldībā saņemto SIA „XXX”, juridiskā 

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

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

„XXX” piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „XXX”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 
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XXX, pieder XXX saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 4.1 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, un 4.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.3. ar 29.05.2018. pirkuma līgumu, reģistra Nr. XXX, kas sastādīts pie Kurzemes 

apgabaltiesas Zvērināta notāra XXX, prakses vieta XXX, Kuldīga, Kuldīgas novads, 

SIA „XXX” iegādājusies zemes vienību 4.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

kas atdalāma no nekustamā īpašuma „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, 

2.4. nekustamais īpašums „XXX Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder SIA „XXX” saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 

XXX. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, Ministru kabineta 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” – 

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

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

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

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

Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 4.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX 

piešķirt nosaukumu „XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, un pievienot 

nekustamajam īpašumam „XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, 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. 
 

12. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX un  

XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.05.2018. pašvaldībā saņemto XXX pilnvarotās personas 

XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrunda novadā (XXX Skrundas novada 

bāriņtiesas pilnvara Nr.1), iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu XXX. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

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

noteikumi” trešo daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis 

PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs 

SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izveidot būvju īpašumus XXX: 

3.1.1. apvienotām garāžām XXX, kuras atrodas uz zemes vienības XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piešķirt adresi XXX, 
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Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

3.1.2. garāžai XXX, kura atrodas uz zemes vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piešķirt adresi XXX, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU.  
 

13. § 

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.06.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par  īres dzīvokļa XXX, 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” – 13 

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

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

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

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

vārda dzīvokli XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

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

L. ROBEŽNIECE 
 

  1. Skrundas novada dome izskata 24.05.2018. pašvaldībā saņemto zemnieku saimniecības 

„XXX”, juridiskā adrese „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, īpašnieka Andreja 

SALMINA iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder Andreja SALMINA zemnieku saimniecībai „XXX”, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 8.404 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX. 

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

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

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

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

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

Skrundas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes 

ierosinājums nekustamā īpašuma “Zaļkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanai ir pamatots. Atklāti balsojot, “par” – 12 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valdis 

PAKULIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, balsojumā nepiedalās 

deputāts Andrejs SALMINS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:  
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3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, 

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

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. noteikt, ka 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. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo lietu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

15. § 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā  

“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

 1. Skrundas novada dome izskata 24.05.2018. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas iznomāšanu 0.045 

ha platībā nekustamajā īpašumā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „XXX”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 8.2 ha platībā, pieder Skrundas novada 

pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 1000 0045 4074, zemes 

vienība sadalīta nomas zemes gabalos Kušaiņu ciema iedzīvotājiem. 

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” trešo daļu, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis 

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

FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis 

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

nolemj: 
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0.045 ha platībā 

nekustamā īpašumā „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums 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 pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot 

zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

 

16. § 

Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu darbu vasarā 

L. ROBEŽNIECE 
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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 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, 

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

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

1. Piekrist slēgt Jaunmuižas pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 

01.07.2018. līdz 31.08.2018. darbinieku atvaļinājuma laikā, 

2. Piekrist slēgt Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 01.07.2018. 

līdz 31.08.2018. darbinieku atvaļinājuma laikā, 

3. Piekrist slēgt PII Liepziediņš  pirmsskolas grupu Rudbāržos vasarā no 01.07.2018. 

līdz 31.08.2018. darbinieku atvaļinājuma laikā, 

4. Uz pirmskolas grupu slēgšanas laiku nodrošināt iespēju apmeklēt pirmsskolas 

izglītības iestādi “Liepziediņš” Skrundā, 

5. noteikt atbildīgo pār lēmuma izpildi pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju Ingu 

FLUGRĀTI. 
 

17. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

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

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, pamatojoties uz rakstisku 

iesnieguma pamatu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 22.05.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, jo viņš pastāvīgi dzīvo ārzemēs, 

2.2. 23.05.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 28.05.2018. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, jo viņš patstāvīgi dzīvo ārzemēs, 

2.5. 06.06.2018. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

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

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

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

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā,  

3.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā,  

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI, 

4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 
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rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam 

ar ierakstītu pasta sūtījumu). 
 

18. § 

Par tirgus statusa noteikšanu daļai no zemes gabala Liepājas ielā 15B, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0278, un tirgus plāna apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

1.1. ar Skrundas novada domes 27.07.2017. sēdes (prot. Nr. 4, 12.§) lēmumu “Par 

Tirdzniecības paviljona nojaukšanu Ventas ielā 14, Skrundā”’ nolemts nojaukt Tirgus 

paviljonu un tualetes ēkas Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

62090020051, 

1.2. Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisija 20.06.2018. pieņēmusi 

lēmumu (prot. Nr. 20, 2.§) par Tirgus teritorijas izbūvi Ventas ielā 14, Kuldīgā, 

1.3. tirgus apsaimniekošanu un darbības organizēšanu veic SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība”, 

1.4. tirdzniecības organizēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010. gada 

12. maija noteikumi Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 

ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. 

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

ka dome var “pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” 

– 12 (Dzintars ANKEVICS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Aldis ZALGAUCKIS, Aivars 

RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta 

STEPANOVA, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  deputāts Valdis PAKULIS atsakās piedalīties balsojumā, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. noteikt tirgus statusu daļai no zemes gabala Liepājas ielā 15B, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 62090020278, (plāns - pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.) uz 

objekta “Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā, 1. un 2. kārta” būvniecības 

laiku, 

2.2. apstiprināt tirgus pārvaldītāja SIA “Skrundas komunālā saimniecība” izstrādāto 

tirgus plānu (pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.), 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Kasparu KUTUĻSKU,  

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde notiks 19.07.2018., plkst. 0800, domes sēde - 26.07.2018., 

plkst. 0800. Attīstības komitejas sēde – 10.07.2018., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0820 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          29.06.2018. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          29.06.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


