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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2020.gada 30.jūlijā                                                             Nr. 11 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2020 “Grozījumi Skrundas 

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

novada pašvaldības 2020.gada budžets”” apstiprināšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

3. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu  

4. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta valsts Zivju fonda projektu konkursā ar projektu 

“Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” 

5. Par telpu nomas līguma izbeigšanu  

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Sākumskola”, Raņķos, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

8. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Irbes”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

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

nosaukuma piešķiršanu  

10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

11. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam 

12. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai 

ROBEŽNIECEI  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars RUDZROGA  

Valdis PAKULIS  

Aivars SEBEŽS  

mailto:dome@skrunda.lv
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Dzintars ANKEVICS  

Valters FARNASTS  

Jānis BRŪVERIS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)  
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē par sēdes darba kārtībā iebalsojamo jautājumu 

“Par zemes vienības daļas “Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu bez atlīdzības lietošanā” un dod vārdu Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes 

vadītājai Inesei IVĀNEI, kura iepazīstina deputātus ar Lauku atbalsta dienesta projekta 

ietvaros paredzētām aktivitātēm (bērnu rotaļu laukuma papildelementu uzstādīšana Rudbāržu 

centrā).   

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par minētā jautājuma iekļaušanu kopējā sēdes 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” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo 

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

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Valters 

FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Iekļaut domes sēdes kopējā darba kārtībā jautājumu “Par zemes vienības daļas “Jaunrudbārži 

centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības lietošanā”. 

 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par domes sēdes kopējo darba kārtību. 

Atklāti balsojot, “par” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt domes 30.07.2020. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2020 “Grozījumi Skrundas 

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

novada pašvaldības 2020.gada budžets”” apstiprināšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

3. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu  

4. Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta valsts Zivju fonda projektu konkursā ar projektu 

“Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” 

5. Par telpu nomas līguma izbeigšanu  

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Sākumskola”, Raņķos, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 
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8. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Irbes”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

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

nosaukuma piešķiršanu  

10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

11. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam 

12. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai 

ROBEŽNIECEI  

13. Par zemes vienības daļas “Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, nodošanu bez atlīdzības lietošanā 
 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2020 “Grozījumi Skrundas 

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

novada pašvaldības 2020.gada budžets”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka “tikai 

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

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības 

mājaslapā internetā”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

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

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, 

„atturas” – 1 (Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5/2020 

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

Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020.gada budžets”” (pielikums Nr. 1 uz 1 

lp.). 
 

2. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, V. FARNASTS, A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/6 1. § no 20.07.2020., izsoles noteikumus. 

Deputāts Valters FARNASTS izsakās, ka trīsdesmitā aprīļa sēdē vienpadsmit deputāti 

nobalsoja par nekustamā īpašuma “Mālkalni” sadalīšanu divās daļās. Valters FARNASTS 

jautā, kāpēc īpašums netika sadalīts. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē, ka lēmums par īpašuma sadalīšanu tika 

pieņemts laikā, kad no Valsts meža dienesta bija saņemta vēstule par iespējamo aizsargājamā 

putna ligzdu minētajā īpašumā. Ap putna ligzdu tiktu noteikta zona, kuru nedrīkstētu 

izmantot. Sadalot īpašumu, būtu iespēja realizēt daļu no īpašuma. Maija beigās no Valsts 

meža dienesta saņemta informatīva vēstule, ka pieņemts lēmums par mikrolieguma 

izveidošanas priekšlikuma noraidīšanu, putns konkrētā teritorijā neatrodas un neligzdo. 

Tādēļ īpašuma sadalīšana nav aktuāla.  

Valters FARNASTS izsakās, ka, ja šādā gadījumā jābūt iepriekšējā deputātu lēmuma 

atsaukumam. Domes sēdes lēmumu var atcelt tikai ar domes sēdes lēmumu. Šobrīd šis 

jautājums būtu jāizņem no darba kārtības.  

Deputāts Aldis ZALGAUCKIS ierosina iekļaut lēmuma projektā punktu par iepriekšējā 

lēmuma atcelšanu.   
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Loreta ROBEŽNIECE piekrīt iekļaut lēmuma projektā punktu par iepriekšējā lēmuma 

atcelšanu un ierosina balsot par otro darba kārtības jautājumu. 

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

1.punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10.pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus 

apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var 

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura 

apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. 

(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības 

teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles 

organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie 

attiecīgā nekustamā īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli 

publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā 

internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās 

mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Sludinājumi par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek 

publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, 

kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, 

nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to 

rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas 

personas, kas nav pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo 

attiecīgajai valsts vai atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, 

bet par pašvaldības mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400euro, — pašvaldības 

revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Ivars GRUNDMANIS, 

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

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” – 2 (Aivars RUDZROGA, Andrejs SALMINS), „atturas” - nav, Valters 

FARNASTS un Valdis PAKULIS nebalso, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. atcelt Skrundas novada domes 30.04.2020. sēdes (prot. Nr. 6, 10.§) lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu”, 

2.2. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemi un mežaudzi 

“Mālkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 013 0050, ar 

kopējo platību 10.3 ha, ar nosacīto cenu 47 200.00 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši 

divi simti euro), 

2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 3.1/6 1. § no 20.07.2020. (pielikums Nr. 2 uz 4 lpp.),  

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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2.4. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma - zemes un mežaudzes “Mālkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. 6229 013 0050, izsoli,  

2.5. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes un mežaudzes “Mālkalni”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6229 013 0050 (pielikums Nr. 3 uz 

3 lpp.) izsoles noteikumus, 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta un 12.panta nosacījumus. 
 

3. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/6  1.- 3.§ no 20.07.2020. 

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

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

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

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

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 4. 

panta ceturtās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka “persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 

kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts 

zemes nomas līgums” un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas 

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

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

(8.pants)”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

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

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

  2.1. pārdot par brīvu cenu: 

 2.1.1. 400.00 EUR (četri simti euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - zemi 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 231 

m2, 

 2.1.2. 970.00 EUR (deviņi simti septiņdesmit euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, ar 

kopējo platību 1383 m2, 

 2.1.3. 900.00 EUR (deviņi simti euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - zemi 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 653 

m2, 

  2.2. uzaicināt viena mēneša laikā: 

  2.2.1. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

  2.2.2. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

  2.2.3. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

noslēgt pirkuma līgumu - zemei XXX, Skrundā,  Skrundas novadā, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  
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4. § 

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta valsts Zivju fonda projektu konkursā ar 

projektu “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta valsts 

zivju fonda projektu konkursā ar projektu “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu 

aizsardzībai Skrundas novadā”. 

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

funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

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

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars 

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

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

2.1. piedalīties Lauku atbalsta dienesta valsts zivju fonda izsludinātajā projektu 

konkursā ar projektu “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas 

novadā”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5707.99 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti 

septiņi euro, deviņdesmit deviņi centi). Zivju fonda finansējums ir 85% no 

attiecināmajām izmaksām – 4800.00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro, nulle 

centi), pašvaldības finansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām – 907.99 EUR 

(deviņi simti septiņi euro, deviņdesmit deviņi centi), 

2.2.  noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības projektu koordinatori Viktoriju 

REINI. 
 

5. § 

Par telpu nomas līguma izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata VAS “Latvijas Pasts” iesniegumu par nomas līguma 

“Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, un “Sākumskola”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, laušanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 23.04.2015. Skrundas novada pašvaldībai ar VAS “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 

40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, 

noslēgts telpu nomas līgums Nr.2.6.6/3/2015 par telpām “Pagasta padome”, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 38.1 m2 un “Sākumskola”, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 26.8 m2, nosakot nomas maksu 

0.64 EUR (nulle euro, sešdesmit četri centi) par 1 m2 mēnesī un PVN likumos 

noteiktā kārtībā un apmēros, 

2.2. 08.12.2017. Skrundas novada pašvaldībai ar VAS “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 

40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, 

noslēgta vienošanās par telpu “Sākumskola”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

nosakot nomas maksu 2.10 EUR (divi euro, desmit centi) mēnesī, un  pievienotās 

vērtības nodokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmēros.  

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

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

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

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

darbības”, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 
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„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izbeigt ar VAS “Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu 

iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, noslēgto telpu nomas līgumu Nr.2.6.6/3/2015 

par telpām “Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo 

platību 38.1 m2, un “Sākumskola”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 

26.8 m2, nomas līgumu ar 01.08.2020. 

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

6. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Sākumskola”,  

Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara 

STEPANOVA priekšlikumu par zemes vienības “Sākumskola”, Raņķos, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu. 

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

“Sākumskola”, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 002 0189, 

pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Raņķu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 159, īpašums sastāv no zemes vienības 1.246 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 6278 002 0189 un ēkas, kadastra apzīmējums 6278 002 0189 001. 

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, Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA  

zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

“Sākumskola”, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6278 002 

0189, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6278 002 0189 sadalīšanai, 

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

materiāla pamatu izmantot zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai jaunu nosaukumu “Jaunskola”, Raņķi, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

7. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam  

“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 30.06.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 

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

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums “XXX”, 
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Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 81, īpašums 

sastāv no zemes vienības 7.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

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

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

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

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

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

novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma īpašnieces XXX zemes ierīcības projekta 

izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” -  14 

(Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis 

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

nolemj:  

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

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

kadastra apzīmējumu XXX, sadalīšanai, 

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

materiāla pamatu izmantot zemes robežu un situāciju plānu, 

 3.3. konkretizēt nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumus, 

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

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

Skrundas novads,  

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu `

 Normundu DANENBERGU. 
 

8. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

“Irbes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

par nekustamo īpašumu “Irbes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novads, kadastra apzīmējums 

6282 010 0014. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 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” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars 

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

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars 
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SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

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

nekustamā īpašuma “Irbes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novads, kadastra 

apzīmējums 6282 010 0014, zemes vienības sadalīšanai, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 4.9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 010 

0160, nosaukumu “Lauku irbes”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes 

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

mežsaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6282 010 0159 atstāt 

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

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

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

9. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.07.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Dzeldā, Nīkrāces pagastsā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, 

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

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 50, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām, 

2.3. ar 29.06.2020. pirkuma līgumu, reģistra Nr. 5, kas sastādīts Skrundas novada 

bāriņtiesā, “Pagasta padomē”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, XXX, 

iegādājies no XXX zemes vienību 1.9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, kas 

atdalāma no nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 

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

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

ar likumu”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

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

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs 

SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, 

Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

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

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

Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 1.9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

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

vienības lietošanas mērķis – 0303 –  dīķsaimniecība. 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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10. § 

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 

iesniegumu pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 16.06.2020. saņemts XXX, personas kods XXX, 

iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.3. 16.06.2020. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 29.06.2020. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.6. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pēc vienošanās par 

kopīgas mantas sadali, kas noslēgts 29.06.2020., reģ. Nr. XXX, pie zvērinātas notāres 

Baibas SKREBAS, pieder XXX, 

2.7. 01.07.2020. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

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

– 14 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, 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, 

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

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

tas paziņots adresātam ar ierakstītu pasta sūtījumu). 

 

11. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam 

L. ROBEŽNIECE, I. FREIMANE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Inese IVĀNES, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes 

vadītājas, 17.07.2020. iesniegto priekšlikumu par vajadzību veikt organizatorisku un 

saimniecisku pasākumu kopumu, mainoties darba apjomam dažādās Rudbāržu pakalpojumu 

pārvaldes apsaimniekotajās pagasta teritorijās.  

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

ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 
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„par” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Valters 

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

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. ar 01.08.2020. grozīt amatu slodzes Skrundas novada pašvaldības struktūrvienībā 

Rudbāržu pakalpojumu pārvalde teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas amatu 

sarakstā 2020.gadam: 

2.1.1. palīgstrādnieks Sieksātē amatam no normāla darba laika (1.0 slodze) uz 

nepilnu darba laiku (0.5 slodzes) – 20 stundas nedēļā, nosakot mēneša darba 

algas likmi 215.00 EUR (divi simti piecpadsmit eiro un 00 centi), 

2.1.2. Rudbāržu internāta sanatorijas pamatskolas ēku un teritorijas uzrauga 

amatam no nepilna darba laika (0.5 slodzes) uz normālu darba laika (1.0 slodze) - 

40 stundas nedēļā, nosakot mēneša darba algas likmi 430.00 EUR (četri simti 

trīsdesmit eiro un 00 centi),  

2.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu pakalpojumu 

pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas budžeta līdzekļi, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI,  administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI un Rudbāržu 

pakalpojumu pārvaldes vadītāju Inesi IVĀNI. 
 

12. § 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu  

Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.07.2020. pašvaldībā saņemto domes priekšsēdētājas 

Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt atlikušo daļu ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu no 03.08.2020.  

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 

25.aprīļa “Nolikums 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, ka “Darbinieks saņem atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no 

mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā, un to izmaksā pie pēdējās ikgadējā atvaļinājuma 

daļas”, 12.2. punktu, kas nosaka, ka “Domes priekšsēdētājai tiek apmaksāts ikgadējais 

atvaļinājums, kura ilgums, neieskaitot svētku dienas, ir četras kalendārās nedēļas un 

papildatvaļinājums 5 apmaksātas darba dienas”,  atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs 

SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars 

SEBEŽS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, 

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

priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI atlikušo 
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daļu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu no 03.08.2020. līdz 21.08.2020. (ieskaitot), 

2.2. izmaksāt Loretai ROBEŽNIECEI atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit) 

apmērā no mēnešalgas, sakarā ar darbinieka 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 grāmatvedi Rutu ERNSTSONI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

13. § 

Par zemes vienības daļas “Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības lietošanā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.07.2020. pašvaldībā saņemto biedrības “Ventas krasti”, 

reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads,  valdes 

priekšsēdētājas Ineses IVĀNES iesniegumu par zemes vienības daļas „Jaunrudbārži centrs”, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bezatlīdzības  lietošanā 0.1 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 6282 008 0239. 

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro daļu, Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 14 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

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

ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Dzintars 

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

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. nodot biedrībai “Ventas krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese Kalēju iela 4, 

Skrunda, Skrundas novads,  bezatlīdzības lietošanā zemes vienības daļu 0.1 ha platībā 

„Jaunrudbārži centrs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

6282 008 0239, spēļu laukuma ierīkošanai, 

2.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot 

zemes nodošanas līgumu,  

2.3. 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 - 20.08.2020., plkst. 0800, domes sēde - 27.08.2020., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0815 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          31.07.2020. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          31.07.2020.      


