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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 

2017.gada 30.novembrī                                                   Nr.8 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  

2. Par Skrundas kultūras nama struktūrvienību “Nīkrāces Saieta nams” 

3. Par darba līguma pagarināšanu  

4. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 

saskaņošanu 

5. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju 

plāna aktualizēšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

9. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” 

10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem 

Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” apstiprināšanu  

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

novadā, zemes vienības sadalīšanai 

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

zemes vienības sadalīšanai  

15. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

17. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  
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18. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

19. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu  

20. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu   

21. Par zemes vienību apvienošanu un atrašanās vietas “6278D004 Egļu iela”, Raņķi, Raņķu 

pagasts Skrundas novads, noteikšanu  

22. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

23. Par adreses Ventas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu jaunbūvei – Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai 

24. Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

25. Par adrešu maiņu ēkām Skrundas novadā 

26. Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

27. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei XXX 

iecirknis XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Ivars GRUNDMANIS 

     Dzintars ANKEVICS 

     Valdis PAKULIS 

     Benita LIELĀMERE 

     Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS 

     Jānis BRŪVERIS  

     Juris JAUNZEMS 

     Ivo BĀRS  

     Aldis ZALGAUCKIS  

     Gunta STEPANOVA 
 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ainārs ZANKOVSKIS (slimības lapa) 

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā) 
 

Klausās:  

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

Zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Būvinspektora palīgs    Kaspars UPENIEKS 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Pašvaldības iedzīvotāja    Inta KAMPARA 
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Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1. Par Skrundas novada Būvvaldes vadītāja apstiprināšanu  

2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības komisiju sastāvā 

3. Par telpu nomas līguma grozījumiem  

 

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”, 32.pantu, kas 

nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā 

secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs 

SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 26.10.2017. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  

2. Par Skrundas kultūras nama struktūrvienību “Nīkrāces Saieta nams” 

3. Par darba līguma pagarināšanu  

4. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 

saskaņošanu 

5. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju 

plāna aktualizēšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu 

8. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

9. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” 

10. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem 

Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” apstiprināšanu  

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

novadā, zemes vienības sadalīšanai 

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

zemes vienības sadalīšanai  

15. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

17. Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

18. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

19. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu  

20. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu   



4 

 

21. Par zemes vienību apvienošanu un atrašanās vietas “6278D004 Egļu iela”, Raņķi, Raņķu 

pagasts Skrundas novads, noteikšanu  

22. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā 

23. Par adreses Ventas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu jaunbūvei – Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai 

24. Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

25. Par adrešu maiņu ēkām Skrundas novadā 

26. Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

27. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei XXX 

iecirknis XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

28. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

29. Par Skrundas novada Būvvaldes vadītāja apstiprināšanu  

30. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības komisiju sastāvā 

31. Par telpu nomas līguma grozījumiem  
 

1. § 

Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas  

Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.11.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt atlikušo daļu ikgadējo 

atvaļinājumu no 04.12.2017.  

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”, 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” 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” un 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” – 11 (Andrejs 

SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes 

priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, domes 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 ikgadējā atvaļinājuma atlikušo daļu un papildatvaļinājumu 5 darba dienas, 

par laika periodu no 01.02.2016. līdz 31.01.2017., no 04.12.2017. līdz 15.12.2017.,  

[..] 

2.3. uzdot domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas 

pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, [..] 

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

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

 

 



5 

 

2. § 

Par Skrundas kultūras nama struktūrvienību “Nīkrāces Saieta nams” 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

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

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

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka “attiecībā uz pastarpinātās 

pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 

17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi” un 15.panta trešās daļas 3.punktu, kas nosaka, 

iestādi reorganizē nododot tās struktūrvienību citai iestādei — rezultātā sadalāmā iestāde 

turpina pastāvēt, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

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

nolemj: 

1. Reorganizēt Skrundas Kultūras namu tādējādi, ka Skrundas Kultūras nama 

struktūrvienība „Nīkrāces Saieta nams”, tiek nodota Skrundas novada pašvaldības 

aģentūrai „Sociālais dienests”, nodokļu maksātāja Nr.90002510721, kā rezultātā 

Skrundas Kultūras nams turpina pastāvēt, 

2. Skrundas Kultūras nama struktūrvienības „Nīkrāces Saieta nams” reorganizāciju 

pabeigt līdz 2017.gada 31.decembrim. 

3. Izveidot Skrundas Kultūras nama struktūrvienības „Nīkrāces Saieta nams” 

reorganizācijas  komisiju sekojošā sastāvā: 

  Komisijas priekšsēdētājs –  pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ, 

Komisijas locekļi –   Skrundas kultūras nama direktore Dita 

ŅUŅEVICA, 

 Skrundas novada pašvaldības aģentūras 

„Sociālais dienests” direktore Anda VĪTOLA, 

 pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Ināra 

MUCENIECE,  

 kultūras darba organizatore Nīkrācē Inga 

EZERIETE, 

4. Skrundas Kultūras nama direktorei  un Skrundas novada pašvaldības aģentūra 

„Sociālais dienests” direktorei sagatavot un iesniegt domei līdz 2018. gada 1.janvārim 

apstiprināšanai iestādes nolikumus ar grozījumiem, kas stāsies spēkā no 2018. gada 

1.janvāra, 

5. Skrundas Kultūras nama struktūrvienības „Nīkrāces Saieta nams” valdījumā, 

lietošanā un apsaimniekošanā esošo kustamo mantu nodot bezatlīdzības īpašumā 

Skrundas novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”,  

6. Lēmuma izpildi nodrošināt Skrundas Kultūras nama direktorei Ditai ŅUŅEVICAI 

un Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktorei Andai 

VĪTOLAI  saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām un Skrundas novada domes 

lēmumiem, 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM, 

8. No 2018.gada 1.janvāra  Skrundas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” 

Nīkrāces pagasta Saieta namā dienas laikā nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika 

pavadīšanas iespējas personām ar funkcionāliem (kustību, redzes, dzirdes un garīgiem) 

traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod 

tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, nodrošināt Skrundas novada pašvaldības 

http://likumi.lv/doc.php?id=63545#p15
http://likumi.lv/doc.php?id=63545#p17
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aģentūrai „Sociālais dienests”. 
 

3. § 

Par darba līguma pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldībā 14.11.2017. saņemto p/a “Sociālais dienests” 

direktores Andas VĪTOLAS iesniegumu par darba līguma pagarināšanu. Komiteju apvienotajā 

sēdē 23.11.2017. deputāti izvērtēja p/a „Sociālais dienests” darbības rezultātus. 

2. Pamatojoties uz likuma „Publisko aģentūru likuma” 21. panta pirmās daļas ceturto daļu, kas 

nosaka, ka „novērtējot pašvaldības aģentūras darbības rezultātus, pašvaldības aģentūras 

direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, 

Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Juris JAUNZEMS), „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbības rezultātu 

novērtējuma ziņojumu (pielikums Nr.1 uz 8 lpp.), 

2.2. apstiprināt atkārtoti Andu VĪTOLU par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 

direktori, nosakot amatalgu saskaņā ar apstiprināto Skrundas novada pašvaldības 

aģentūras “Sociālais dienests” amatu sarakstu, 

2.3. sagatavot vienošanos pie darba līguma par termiņa pagarinājumu līdz 2023. gada 

2. janvārim, 

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

4. § 

Par Kurzemes plānošanas reģiona  

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 7.punktu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošana likuma 12.panta 7.punktu, un 

Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme 

un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 

alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" 

īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu un Eiropas Sociālā fonda  projekta "Kurzeme visiem" 

Nr. 9.2.2.1./15/I/004 nosacījumiem, atklāti balsojot, par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. Saskaņot Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. 

gadam (pielikums Nr. 2 uz 121 lp.),  

2. Nosūtīt Lēmumu Kurzemes plānošanas reģionam, 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Zanei 

EGLĪTEI. 
 

5. § 

Par Skrundas novada attīstības programmas  

2014.-2020.gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „lai 

pildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt 
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pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas 

attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”, 61.1 

panta trešo daļu, kas nosaka, ka „publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu”, 

Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, kas paredz, ka „valsts un pašvaldības 

institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas 

iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

73.punktu, kas paredz, ka „rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, 

ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs 

SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. aktualizēt Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam rīcības plānu 

un investīciju plānu (pielikums Nr. 3 uz 12 lp.), 

2. publicēt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

rīcības plānu un investīciju plānu Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 

www.skrundasnovads.lv , 

3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI.   
 

6. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un  

iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/19 no 16.11.2017., 4.§, izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. 

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

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 8. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka 

“atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde 

vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.”, 9. panta trešo 

daļu, kas nosaka, ka „kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai 

kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta”, 10. pantu, kas 

nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. [..]. 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. panta otro daļu, kas nosaka, ka 

“(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.”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

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

nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu „ISUZU TURQOISE, izlaiduma 

http://www.skrundasnovads.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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gads 2008., valsts numurs HB2934, ar nosacīto cenu 9000.00 EUR (deviņi tūkstoši 

euro, nulle centi), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/19 no 16.11.2017., 4.§ (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot kustamās 

mantas izsoli - ISUZU TURQOISE, izlaiduma gads 2008., valsts numurs HB2934, 

2.4. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas „ISUZU TURQOISE, izlaiduma gads 

2008., valsts numurs HB2934, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.), 

2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/19 no 16.11.2017., 3.§. 

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

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

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

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

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 37. 

panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 

var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 

gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)” un 44.panta 8.daļas 1.punktu, 

kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ 

attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pārdot par brīvu cenu 6200.00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu - zemi XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar kopējo platību 2.81 ha, 

2.2. uzaicināt 1 (viens) mēneša laikā XXX, adrese XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - zemes XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu, 

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

8. § 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/19 no 16.11.2017., 1.§ – 2.§. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. 

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

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. Pantā noteiktā 

kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu 

par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā 

persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)”, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis 
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PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Jānis BRŪVERIS, pamatojoties uz likumu „Par 

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

nolemj: 

  2.1. pārdot par brīvu cenu: 

2.1.1. 2200.00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XXX, ar 

kopējo platību 32.9 m2, 

 2.1.2. 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, nulle centi) nekustamo 

īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr.XXX, ar kopējo platību 69 m2, 

 2.2. uzaicināt XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, divu nedēļu laikā noslēgt 

pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr.XXX, pārdošanu, 

 2.3. uzaicināt XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, divu nedēļu laikā noslēgt 

pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma - dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr.XXX, pārdošanu, 

 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  
 

9. § 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības  

2017.gada 29.septembra saistošajos noteikumos  

Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

02.11.2017. vēstuli Nr. 1-18/8358 par precizējumu nepieciešamību pašvaldības 2017.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 

2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības 

nolikums””.  

2. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumus un 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „ja 

saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots 

saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos 

noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja 

pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz 

atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izdarīt sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 

29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 „ Grozījumi Skrundas novada 

pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums””: 

2.1.1. izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu”, 
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2.1.2. precizēt 32.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

„Izteikt noteikumu 129.punktu šādā redakcijā: 

“Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanu ne retāk kā reizi divos mēnešos. 

Informāciju par domes deputātu pieņemšanas kārtību var saņemt pašvaldības 

administrācijā.””. 
 

10. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 “Grozījumi 

Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 

“Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar 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”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

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

nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 12/2017 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” (pielikums 

Nr. 6 uz 2 lpp.). 
 

 

11. § 

Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Valsts un pašvaldības vienotā klientu 

apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome 

pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka “Ministru kabinets, Ministru 

kabineta loceklis, atvasinātas publiskas personas orgāns vai iestādes vadītājs izdod iekšējos 

normatīvos aktus: 2) pats pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos”, 73.panta 

pirmās daļas 4.punktu, “Publiskas personas orgāns un amatpersona savas kompetences 

ietvaros var izdot iekšējos normatīvos aktus par: pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru, 

pārvaldes amatpersonu un citu darbinieku pienākumu pildīšanu, uzvedības noteikumiem, 

darba aizsardzību iestādē, kā arī citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību (iekšējie 

noteikumi)”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars 

ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis 

BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības noteikumus “Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi” (pielikums Nr. 7 uz 3 

lpp.). 
 

12. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.11.2017. pašvaldībā saņemto SIA XXX, juridiskā adrese 

XXX, Mārupe, Mārupes novads, valdes locekļa XXX, iesniegumu par nekustamā īpašuma 

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder SIA XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Nīkrāces pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 28.5 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 XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, 

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

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

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

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmām zemes vienībām nosaukumus  XXX un XXX, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.10.2017. pašvaldībā saņemto SIA XXX, juridiskā adrese 

XXX, Mārupe, Mārupes novads, valdes locekļa XXX iesniegumu par atļauju sadalīt 

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

un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder SIA XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 69.1 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, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti 
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balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

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

apzīmējums XXX, sadalīšanu, 

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

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 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 atdalāmām zemes vienībām nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības zemes lietu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder 

Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0.2879 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 lietu speciālista zemes ierīcības projekta izstrādes 

ierosinājums nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas 

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

XXX, sadalīšanu, 

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

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 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 atdalāmām zemes vienībām adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, 
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3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.10.2017. pašvaldībā saņemto  SIA XXX, juridiskā adrese 

XXX, Mārupe, Mārupes novads, valdes locekļa XXX iesniegumu par nekustamā īpašuma 

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX, piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

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

XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 27.7 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, un 8 ha platībā, kadastra apzīmējums 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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 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 8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.11.2017. pašvaldībā saņemto  SIA XXX, juridiskā adrese 

XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, XXX iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX, piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

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

2.2. īpašums sastāv no trijām zemes vienībām: 10.9 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, 7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 13.5 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

2.3. ar 10.11.2017. Pirkuma līgumu, reģistra Nr.XXX, kas sastādīts pie Kurzemes 

Apgabaltiesas zvērināta notāra XXX prakses vietā XXX, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 

SIA XXX, valdes locekļa XXX personā iegādājusies zemes vienību 10.9 ha platībā, 
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kadastra apzīmējums XXX, kas atdalāma no nekustamā īpašuma XXX, Raņķu 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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, 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 10.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.11.2017. pašvaldībā saņemto Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērināta notāra XXX, prakses vieta XXX, Kuldīga, Kuldīgas novads, vēstuli Nr. XXX par 

nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma 

XXX piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

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

2.2. īpašums sastāv no četrām zemes vienībām: 20.8 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums XXX), 10 ha 

platībā, kadastra apzīmējums XXX, 2.4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 10.5 

ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.3. ar 07.11.2017. Pirkuma līgumu, reģistra Nr.XXX, kas sastādīts pie Kurzemes 

Apgabaltiesas zvērināta notāra XXX, prakses vietā XXX, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 

XXX pārdevis zemes vienību 2.4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, kas atdalāma 

no nekustamā īpašuma XXX, Raņķu 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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 



15 

 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

XXX, un atdalāmai zemes vienībai 2.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības 

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

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

18. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.11.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un XXX, dzīvo  XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jaunu nosaukumu XXX, un XXX piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no trijām zemes vienībām: 23 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, 3 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 2.71 ha platībā, kadastra 

apzīmējums 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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus: 

3.1.1. 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX – XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0303 – dīķsaimniecība, 

3.1.2. 2.71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX - XXX, Rudbāržu pagasts, 

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

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

19. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses  

XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.11.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Kuldīgā, 

Kuldīgas novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu jaunbūvei 
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– dzīvojamai ēkai, kura atrodas uz zemes vienības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

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

kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

2.1. izveidot ēku īpašumu un jaunbūvei – dzīvojamai ēkai, kura atrodas uz zemes 

vienības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt 

adresi XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

20. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses  

XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu   

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.10.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrunda novadā, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu 

jaunbūvei – saimniecības ēkai, kura atrodas uz nomas zemes vienības XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, XXX, Skrunda, Skrundas novads.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

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

kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo daļu, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

2.1. izveidot ēku īpašumu un jaunbūvei – saimniecības ēkai, kura atrodas uz nomas 

zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt 

adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

21. § 

Par zemes vienību apvienošanu un atrašanās vietas  

“6278D004 Egļu iela”, Raņķi, Raņķu pagasts Skrundas novads, noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības zemes lietu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par pašvaldības zemes vienību „6278D004 Egļu iela”, 0.03 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 6278 002 0227, un zemes vienību „Sporta laukums”, 0.2 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 6278 002 0221, un atrašanās vietas „6278D004 Egļu iela”, 

Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, noteikšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka „6278D004 Egļu iela”, Raņķi, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads, 0.03 ha platībā, kadastra apzīmējums 6278 002 0227, 

atrašanās vieta pēc kadastra kartes neatbilsts faktiskajai situācijai dabā.  Pēc faktiskās situācijas 
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dabā „6278D004 Egļu iela” šķērso nekustamos īpašumus: „Druvas”, kadastra apzīmējums 

XXX,  „Madaras”, kadastra apzīmējums XXX, „Zītari”, kadastra apzīmējums XXX, „Rūķīši”, 

kadastra apzīmējums XXX, un „Eglītes”, kadastra apzīmējums 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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas 

novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. apvienot pašvaldībai piekrītošo zemes vienību „6278D004 Egļu iela”, 0.03 ha 

platībā, kadastra apzīmējums 6278 002 0227, un zemes vienību „Sporta laukums”, 0.2 

ha platībā, kadastra apzīmējums 6278 002 0221, un apvienotām zemes vienībām 

piešķirt nosaukumu „Sporta laukums”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt, ka adresācijas objekts – Egļu iela, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads 

(adreses klasifikatora kods 100419497) atrodas vietā, kā tas ir noteikts 20.03.2014. 

apstiprinātos Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 27/2013 „Par 

Skrundas novada teritorijas plānojumu” (pielikums Nr. 8 uz 1 lpp.), 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

22. § 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamā īpašumā  

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.11.20116. pašvaldībā saņemto SIA  XXX, juridiskā 

adrese XXX, Aizpute, Aizputes novads, direktora XXX iesniegumu par zemes vienības daļas 

0.3 ha platībā iznomāšanu nekustamajā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, autoapmācības poligona vajadzībām.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

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

XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3.07 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, uz kuras atrodas būves, kadastra apzīmējumi: XXX;  

2.3. uz zemes vienības daļas atrodas autoapmācības poligons. 

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 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 

(Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 
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“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. iznomāt SIA  XXX, vienotais reģistrācijas Nr. XXX, juridiskā adrese XXX 

Aizpute, Aizputes novads, zemes vienības daļu 0.3 ha platībā nekustamajā īpašumā 

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, uz 5 gadiem 

autoapmācības poligona vajadzībām, 

2.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1.5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, 

2.3. uzdot pašvaldības zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM divu 

nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes nomas līgumu,  

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

23. § 

Par adreses Ventas iela 2, Skrunda, Skrundas novads,  

piešķiršanu jaunbūvei – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības zemes lietu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par adreses Ventas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, 

piešķiršanu jaunbūvei – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai.  

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 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

2.1. piešķirt jaunbūvei – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai, kura 

atrodas uz zemes vienības Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums 6209 003  0173, adresi Ventas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, Skrundas 

novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

24. § 

Par dzīvojamās mājas XXX, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības zemes lietu speciālista Normunda 

DANENBERGA priekšlikumu par  dzīvojamās mājas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

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 

(Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

vārda dzīvojamās mājas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļus: 

 [..] 
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2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības zemes lietu speciālistam 

Normundam DANENBERGAM. 
 

25. § 

Par adrešu maiņu ēkām Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldībā saņemto Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra 

daļas vēstuli par adrešu precizēšanu. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, 14.punktu prasībām, kurš nosaka, ka „pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru  ar piesaisti ielas nosaukumam”,  

atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

2.1. izmainīt adreses ēkām Skrundas novadā: 

2.1.1. „TP-6027”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV- 3326 (adreses 

kods 106028595), (ēkas kadastra apzīmējums 62290080135003) uz adresi Kušaiņu iela 

11, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326, 

2.1.2. „TP-6070”, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV- 3326 (adreses 

kods 106050322), (ēkas kadastra apzīmējums 62290120074001) uz adresi Cieceres 

iela 5B, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326, 

2.1.3. kūtīm un šķūņiem „Dzeldas centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

LV- 3320 (adreses kodi 105276093), (zemes vienības kadastra apzīmējums 6268 003 

0152) uz adresi Ozolu iela 7, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320, 

2.1.4. kūtīm, garāžām un šķūņiem „Dzeldas centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, 

Skrundas novads, LV- 3320, (zemes vienības kadastra apzīmējums 6268 003 0265) uz 

adresi Ozolu iela 5, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

26. § 

Par adrešu maiņu Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldībā saņemto Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra 

daļas vēstuli par adrešu precizēšanu. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi”, 14.punktu prasībām, kurš nosaka, ka „pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, 

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru  ar piesaisti ielas nosaukumam”,  

atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

2.1. izmainīt adreses ēkām un zemes vienībām Skrundas novadā: 

2.1.1. „Piensaimniecības muzejs”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV - 

3325 (adreses kods 103389405), (galvenās ēkas kadastra apzīmējums 

62820050117001) uz adresi Alejas iela 1, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, LV – 3325, 

2.1.2. „Dārziņi”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV - 3324 (adreses 

kods 104792411), (galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62820080324005) uz adresi 

Ķiršu iela 1, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324, 

2.1.3. „Cērpiņi”, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 103756340), 
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(zemes vienības kadastra apzīmējums 62090020116), (galvenās ēkas kadastra 

apzīmējums 62090020116001) uz adresi Liepājas iela 40, Skrunda, Skrundas novads, 

LV – 3326, 

2.1.4. „Illītes”, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 101480663), 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 62090020182), (galvenās ēkas kadastra 

apzīmējums 62090020182001) uz adresi Bērzu iela 6, Skrunda, Skrundas novads, LV 

– 3326, 

2.1.5. „Gruntskalni”, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 103756332), 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 62090030005), (galvenās ēkas kadastra 

apzīmējums 62090030005001) uz adresi Robežu iela 9, Skrunda, Skrundas novads, LV 

– 3326, 

2.1.6. „Līcenieki”, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 103756324), 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 62090030041), (galvenās ēkas kadastra 

apzīmējums 62090030041001) uz adresi Robežu iela 1, Skrunda, Skrundas novads, LV 

– 3326, 

2.1.7. „Teikas”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 

103772757), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080051), (galvenās ēkas 

kadastra apzīmējums 62290080051001) uz adresi Liepu iela 4, Kušaiņi, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3326, 

2.1.8. „Ūdriņi”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 

103772773), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080052), (galvenās ēkas 

kadastra apzīmējums 62290080052001) uz adresi Liepu iela 6, Kušaiņi, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3326, 

2.1.9. „Cielaviņas”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772781), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080053), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080053001) uz adresi Liepu iela 8, Kušaiņi, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3326, 

2.1.10. „Madaras”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772798), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080054), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080054001) uz adresi Torņa iela 4, Kušaiņi, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.11. „Mežmaļi”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772812), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080055), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080055001) uz adresi Ceriņu iela 22, Kušaiņi, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.12. „Lazdas”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772820), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080056), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080056001) uz adresi Ceriņu iela 20, Kušaiņi, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.13. „Pūcītes”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772837), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080057), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080057001) uz adresi Ceriņu iela 18, Kušaiņi, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.14. „Riekstiņi”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772853), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080058), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080058001) uz adresi Ceriņu iela 16, Kušaiņi, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.15. „Gundegas”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772861), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080059), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080059001) uz adresi Ceriņu iela 14, Kušaiņi, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.16. „Sildegas”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772878), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080060), (galvenās 
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ēkas kadastra apzīmējums 62290080060001) uz adresi Ceriņu iela 12, Kušaiņi, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.17. „Indrāni”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772894), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080061), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080061001) uz adresi Ceriņu iela 10, Kušaiņi, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.18. „Zītari”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 

103772900), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080062), (galvenās ēkas 

kadastra apzīmējums 62290080062001) uz adresi Ceriņu iela 8, Kušaiņi, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.19. „Zemdegas”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103772740), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080071), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290080071001) uz adresi Liepu iela 2, Kušaiņi, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.20. „Rozīši”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 

105675801), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080138), (galvenās ēkas 

kadastra apzīmējums 62290080025005) uz adresi Ceriņu iela 2, Kušaiņi, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.21. „Dzeņi”, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses kods 

102227456), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290120004), (galvenās ēkas 

kadastra apzīmējums 62290120004001) uz adresi Cieceres iela 5, Ciecere, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.22. „Valdeķi”, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3326 (adreses 

kods 103774221), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290120006), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290120006001) uz adresi Cieceres iela 10, Ciecere, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.23. „Ābeles”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 104905480), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150099), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150099001) uz adresi Jaunmuižas iela 13, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.24. „Jaunkrastiņi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 104905552), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150106), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150106001) uz adresi Gatves iela 1, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.25. „Žiguļi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772162), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150107), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150107001) uz adresi Gatves iela 1A, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.26. „Jaunspundiņi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772187), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150108), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150108001) uz adresi Skolas iela 8, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.27. „Rieksti”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772218), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150110), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150110001) uz adresi Skolas iela 10, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.28. „Rūķīši”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772226), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150111), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150111001) uz adresi Skolas iela 12, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.29. „Vārpiņas”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772242), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150112), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150112001) uz adresi Skolas iela 14, 



22 

 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.30. „Plienkalni”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772250), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150113), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150113001) uz adresi Skolas iela 16, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.31. „Sūrmīši”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772267), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150114), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150114001) uz adresi Skolas iela 18, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.32. „Pīlādži”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772283), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150115), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150115001) uz adresi Skolas iela 20, Jaunmuiža, 

Skrundas pag., Skrundas nov., LV – 3307; 

2.1.33. „Skaras”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772322), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150117), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150117001) uz adresi Skolas iela 24, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.34. „Rožlejas”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772330), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150118), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150118001) uz adresi Pasaku iela 9, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.35. „Rītiņi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772347), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150119), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150119001) uz adresi Pasaku iela 7, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.36. „Pasaciņas”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772363), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150120), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150120001) uz adresi Pasaku iela 5, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.37. „Rūtiņi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772371), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150121), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150121001) uz adresi Pasaku iela 3, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.38. „Kaķītes”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772388), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150122), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150122001) uz adresi Pasaku iela 1, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.39. „Purenes”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772396), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150123), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150123001) uz adresi Pasaku iela 8, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.40. „Eži”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772611), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150124), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150124001) uz adresi Skolas iela 2, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.41. „Virši”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772410), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150125), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150125001) uz adresi Pasaku iela 12, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.42. „Vējiņi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772427), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150126), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150126001) uz adresi Puķu iela 6, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 
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2.1.43. „Zaļumi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772435), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150127), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150127001) uz adresi Puķu iela 4, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.44. „Kārkli”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772443), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150128), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150128001) uz adresi Puķu iela 2, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.45. „Oši”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772451), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150129), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150129001) uz adresi Puķu iela 7, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.46. „Akācijas”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772468), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150130), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150130001) uz adresi Puķu iela 5, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.47. „Ķirši”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772476), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150131), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150131001) uz adresi Puķu iela 3, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.48. „Kadiķi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772484), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150132), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150132001) uz adresi Puķu iela 1, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.49. „Zemzari”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772492), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150133), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150133001) uz adresi Pasaku iela 4, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.50. „Apiņi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772507), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150134), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150134001) uz adresi Jaunmuižas iela 2, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.51. „Bērzi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772515), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150135), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150135001) uz adresi Jaunmuižas iela 4, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.52. „Ziedkalni”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772523), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150136), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150136001) uz adresi Jaunmuižas iela 6, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.53. „Miezīši”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772548), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150138), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150138001) uz adresi Jaunmuižas iela 5, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.54. „Āres”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772556), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150139), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150139001) uz adresi Jaunmuižas iela 7, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.55. „Lapotnes”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772564), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150140), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150140001) uz adresi Jaunmuižas iela 9, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.56. „Varkaļi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 
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kods 103772572), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150141), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150141001) uz adresi Jaunmuižas iela 11, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.57. „Pūpoli”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772402), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150158), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150158001) uz adresi Pasaku iela 10, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.58. „Senlejas”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772314), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150196), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150196001) uz adresi Skolas iela 22, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.59. „Saulstari”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772660), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150198), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150198001) uz adresi Avotu iela 18, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.60. „Avoti”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772628), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150199), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150199001) uz adresi Avotu iela 10, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.61. „Mazulītes”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 103772531), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150206), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150206001) uz adresi Jaunmuižas iela 8, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.62. „Dimanti”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772636), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150221), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150221001) uz adresi Avotu iela 16, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.63. „Rubīni”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 (adreses 

kods 103772652), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150222), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62290150222001) uz adresi Jaunmuižas iela 10, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.64. „Videnieki”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 104906691), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150229), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150229001) uz adresi Avotu iela 2, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.65. „Mazbites”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307 

(adreses kods 104905560), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150261), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150261001) uz adresi Pasaku iela 2, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.1.66. „Dzeldas Vizuļi”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320 

(adreses kods 102968261), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62680030168), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62680030168001) uz adresi Ziedu iela 2, Dzelda, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320; 

2.1.67. „Ziedkalni”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389542), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050089), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820050089001) uz adresi Alejas iela 11, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.68. „Vīksnas”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389487), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050082), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820050082001) uz adresi Kalna iela 6, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.69. „Ritumi”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389470), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050083), (galvenās 
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ēkas kadastra apzīmējums 62820050083001) uz adresi Kalna iela 4, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.70. „Gundegas”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389526), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050085), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820050085001) uz adresi Kalna iela 12, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.71. „Ieviņas”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389534), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050086), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820050086001) uz adresi Alejas iela 7, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.72. „Vālodzes”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389501), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050116), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820050116001) uz adresi Kalna iela 10, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.73. „Lieplejas”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389518), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050121), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820050121001) uz adresi Kalna iela 11, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.74. „Palejas”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389446), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050130), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820050130001) uz adresi Kalna iela 2, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.75. „Dzilnas”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325 (adreses 

kods 103389495), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820050166), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820050166001) uz adresi Kalna iela 8, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3325; 

2.1.76. „Tauriņi”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390264), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080080), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080080001) uz adresi Dīķu iela 5, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.77. „Mārsili”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389897), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080108), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080108001) uz adresi Liepu iela 6, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.78. Liepu iela 2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 105848493), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080161), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080161001) uz adresi Liepu iela 3, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.79. „Kaijas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389880), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080126), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080126001) uz adresi Liepu iela 8, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.80. „Liepiņas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389872), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080131), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080131001) uz adresi Liepu iela 1, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.81. „Zīlītes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389928), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080138), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080138001) uz adresi Veselības iela 1, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.82. „Smaidas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390030), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080139), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080139001) uz adresi Avotu iela 9, Rudbārži, 
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Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.83. „Zemdegas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 

(adreses kods 103390063), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080140), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62820080140001) uz adresi Veselības iela 9, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.84. „Aliči”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389903), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080141), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080141001) uz adresi Liepu iela 4, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.85. „Zemeskalni”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 

(adreses kods 103389944), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080142), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62820080142001) uz adresi Veselības iela 7, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.86. „Dziļavoti”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389993), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080143), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080143001) uz adresi Avotu iela 1, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.87. „Druvaskalni”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 

(adreses kods 103389977), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080144), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62820080144001) uz adresi Avotu iela 4, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.88. „Zītari”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389985), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080145), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080145001) uz adresi Avotu iela 2, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.89. „Saulītes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390022), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080146), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080146001) uz adresi Avotu iela 7, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.90. „Āres”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390102), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080147), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080147001) uz adresi Veselības iela 15, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.91. „Liedagas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390071), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080149), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080149001) uz adresi Veselības iela 2, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.92. „Saulgrieži”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 

(adreses kods 103390096), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080150), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62820080150001) uz adresi Veselības iela 4, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.93. „Madaras”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390055), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080151), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080151001) uz adresi Veselības iela 11, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.94. „Rasas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389952), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080152), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080152001) uz adresi Avotu iela 8, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.95. „Ievas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390014), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080153), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080153001) uz adresi Avotu iela 5, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 
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2.1.96. „Ķirši”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389911), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080155), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080155001) uz adresi Liepu iela 2, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.97. „Mālkalni”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389960), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080156), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080156001) uz adresi Avotu iela 6, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.98. „Pabērzi”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390047), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080157), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080157001) uz adresi Darbnīcas iela 7, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.99. „Imantas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103390006), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080159), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080159001) uz adresi Avotu iela 3, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.100. „Dziļlejas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 

(adreses kods 103390328), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080162), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62820080162001) uz adresi Liepu iela 24, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.101. „Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 

(adreses kods 103390256), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080194), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62820080194001) uz adresi Centra iela 4, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.102. „Dīķenieki”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 

(adreses kods 103390248), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080203), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62820080203001) uz adresi Liepu iela 14, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.103. „Sarmas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389856), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080244), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080244001) uz adresi Liepu iela 12, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.104. „Rūķīši”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 104792243), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080322), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080322001) uz adresi Centra iela 1, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.105. „Lāsītes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 105095716), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080356), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080356001) uz adresi Liepu iela 16, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.106. Ozolu iela Ozoli, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320 

(adreses kods 104176507), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62680030043), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62680030043001) uz adresi „Ozoli”, Dzelda, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320; 

2.1.107. Pils iela Brūži, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320 

(adreses kods 102967524), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62680030121), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62680030121001) uz adresi „Brūži”, Dzelda, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV – 3320; 

2.1.108. Egļu iela Eglītes, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323 (adreses 

kods 102941950), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62780020051), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62780020051001) uz adresi Egļu iela 2, Raņķi, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3323; 

2.1.109. Egļu iela Druvas, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323 (adreses 
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kods 102941983), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62780020057), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62780020057001) uz adresi Ziedu iela 19, Raņķi, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3323; 

2.1.110. Egļu iela Madaras, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323 

(adreses kods 102941975), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62780020061), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62780020061001) uz adresi Egļu iela 8, Raņķi, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323; 

2.1.111. Egļu iela Zītari, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323 (adreses 

kods 102941967), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62780020082), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62780020082001) uz adresi Egļu iela 6, Raņķi, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3323; 

2.1.112. Egļu iela Rūķīši, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV – 3323 (adreses 

kods 102941942), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62780020130), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62780020130001) uz adresi Egļu iela 4, Raņķi, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, LV – 3323; 

2.1.113. „Kalmes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 103389936), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080160), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080160001) uz adresi Veselības iela 3, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.114. „Jasmīni”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 105095724), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080284), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080284001) uz adresi Liepu iela 10, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.115. „Lāses”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324 (adreses 

kods 105095708), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62820080464), (galvenās 

ēkas kadastra apzīmējums 62820080321001) uz adresi Liepu iela 18, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV – 3324; 

2.1.116. „Kušaiņu ūdenstornis”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 

3326 (adreses kods 105664356), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290080094), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290080094001) uz adresi Ceriņu iela 6, 

Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 

2.1.117. „Antuļu pasta nodaļa”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 

3307 (adreses kods 104905577), (zemes vienības kadastra apzīmējums 62290150193), 

(galvenās ēkas kadastra apzīmējums 62290150193001) uz adresi Pasaku iela 6, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV – 3307; 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

 

27. § 

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei 

XXX, iecirknis XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE, V. PAKULIS, A. SALMINS, I.GRUNDMANIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.10.2017. pašvaldībā saņemto SIA XXX, reģ. Nr. XXX, 

ar juridisko adresi XXX, Saldus, iesniegumu (reģ. Nr. 2.3.14/1) ar lūgumu izdot Derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnei XXX, iecirknis XXX, kas atrodas 

zemes īpašumā XXX, Skrundas  pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 5.daļas 1.punktu vietējā pašvaldība 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos 

ieguves limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. Atļauju 

izsniegšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr. 
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280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 

atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”, 

2.2. zemes īpašums XXX, kadastra Nr. XXX, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

XXX, ar kopējo platību 4.8 ha, reģistrēts Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. XXX, īpašnieks XXX, personas kods XXX, 

2.3. starp nekustamā īpašuma īpašnieku XXX un SIA XXX, reģ. Nr. XXX, ar juridisko 

adresi XXX, Saldus, 2012.gada 26. aprīlī noslēgts atradnes XXX nomas līgums ar ko 

SIA XXX nodotas tiesības veikt derīgo izrakteņu ieguvi, 

2.4. 2017.gada 11. oktobrī  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 

izdevusi Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņu) atradnes pasi, derīga līdz 

2023.gada 31. decembrim, ieguves limitu smilts-grants un smilts atradnei XXX 

iecirknis XXX, Skrundas  pagasts, Skrundas novads, krājuma atradnes ieguves limita  

platība 44.80 tūkst. m2. Derīgo izrakteņu veids: smilts-grants 83.78 tūkst. m3 un smilts  

87.81 tūkst. m3, 

2.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1055 

„Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4.punktu valsts nodeva par bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142.29 EUR (viens simts četrdesmit divi euro, 

divdesmit deviņi centi), kas ieskaitāma vietējās pašvaldības budžetā, kuras 

administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātam Valdim PAKULIM, kurš izsakās, 

ka “Lursoft” datu bāzē konkrētai firmai parādās nodokļu parāds un tiesiskās aizsardzības 

process. 

Deputāti Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Valdis PAKULIS diskutē par dabas 

resursu nodokļa nomaksu. 

3. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 

5.daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 06.septembra noteikumu Nr. 696 „Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 

kārtība” 26.,27.,32.,33. punktiem, Ministru kabineta 2006.gada 10.decembra noteikumu 

Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu atļauju un atradnes pasi” 4., 5. un 7.punktu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot, “par” – 11 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – 1 (Gunta STEPANOVA), Valdis PAKULIS atsakās 

no balsojuma, jo uzskata, ka konkrētais jautājums ir jāizskata nopietnāk un jāprecizē, ņemot 

vērā firmas nodokļu parādu; Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. izsniegt SIA XXX bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants 

un smilts  atradnei XXX iecirknis XXX, kas atrodas zemes īpašumā XXX (kadastra 

Nr. XXX, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu XXX), Skrundas  pagastā, Skrundas 

novadā. Atļauju izsniegt uz laiku līdz 2023.gada 31. decembrim, 

3.2. noteikt, ka pirms atļaujas saņemšanas SIA XXX,  reģ. Nr. XXX, nepieciešams 

samaksāt valsts nodevu 284.58 EUR (divi simts astoņdesmit četri eiro, 58 centi), 

ieskaitot to Skrundas novada pašvaldības kontā. 
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28. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz 

rakstisku iesniegumu pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 30.10.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder z/s XXX, 

kuras īpašnieks ir XXX, 

2.3. 10.11.2017. 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 30.10.2017. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrunda, Skrundas novads, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.6. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder  XXX kā 

kopīpašums, 

2.7. 10.11.2017. 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, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 16.10.2017. un 30.10.2017. saņemts iesniegumus no 

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

Skrundas novadā, 

2.10. uz nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, Kuldīgas rajona tiesas 

Zemesgrāmatas nodaļā tiek izskatīts jauns nostiprinājuma lūgums – īpašuma iegūšana 

uz tiesas lēmuma pamata, kur ieguvējs(īpašnieks) būs  XXX, 

2.11. 17.10.2017. un 10.11.2017. XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  deklarētajām 

personām izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.12. 23.10.2017. Skrundas novada pašvaldībā ieradās XXX, un paskaidroja, ka XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, dzīvo no 1994. gada, bet deklarējusies no 2016. gada. Īres 

līgums nav noslēgts,  

2.13. 15.11.2017. Skrundas novada pašvaldībā ieradās XXX, kura ir deklarēta XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, un informē, ka šī ir viņas faktiskā dzīvesvieta, īres līgums 

nav slēgts. XXX dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, deklarējusi no 

28.05.2004., 

2.14. 15.11.2017. Skrundas novada pašvaldībā ieradās XXX, kurš deklarēts XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, un informē, ka šī ir viņa faktiskā dzīvesvieta, īres līgums 

nav slēgts. XXX dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, deklarējis no 

25.11.2013., 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kurā ir deklarēts no 28.05.2004., 

2.16. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kurā ir deklarēta no 14.03.2008., 

2.17. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 
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motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kurā ir deklarēts no 30.07.2012., 

2.18. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kurā ir deklarēta no 28.11.1996., 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kurā ir deklarēts no 25.09.1995. 

3. Saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 12.panta pirmo daļu ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu iestāde anulē, ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai 

dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot 

dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas, vai attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 

deklarētajā dzīvesvietā. 

4. Saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” pārejas noteikumu 1.punktu atzīme, kas par 

personas reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tas ir, 2003.gada 

1.jūlijam, izdarīta Latvijas pilsoņa pasē, Latvijas nepilsoņa pasē, bezvalstnieka personu 

apliecinošā dokumentā, bēgļa personu apliecinošā dokumentā vai citā Latvijā derīgā personu 

apliecinošā dokumentā un reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, uzskatāma par dzīvesvietas 

pirmreizējo deklarāciju līdz laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu šajā likumā 

noteiktajā kārtībā. 

Pirms “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” spēkā stāšanās dzīvesvietas reģistrācijas kārtību 

regulēja Ministru kabineta noteikumi. Tā līdz 2002.gada 31.janvārim bija spēkā Ministru 

kabineta noteikumi „Iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas noteikumi Latvijas 

Republikā”, kas apstiprināti ar Latvijas Republikas Ministru padomes 1993.gada 12.februāra 

lēmumu Nr.76. To 2.punkts noteica, ka visām personām, kuras dzīvo Latvijas Republikā vai 

ierodas no citām valstīm uz laiku ilgāku par trim mēnešiem, obligāti jāpierakstās dzīvesvietā.  

Savukārt Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumu Nr.542 „Personu 

pierakstīšanas un izrakstīšanas pagaidu kārtība” (zaudējuši spēku no 2003.gada 1.jūlija, kad 

stājās spēkā “Dzīvesvietas deklarēšanas likums”), 2.punkts noteica, ka personai, kura dzīvo 

Latvijā vai kura ierodas no citas valsts, lai uzturētos Latvijā ilgāk par trim mēnešiem, un kura 

ir reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, ir pienākums reģistrēties vienā dzīvesvietā. 

Tātad iepriekš tiesību normās regulētā „pierakstīšana” jeb dzīvesvietas reģistrēšana, kas 

vienlaicīgi prezumēja tiesisko pamatu personai lietot konkrētās dzīvojamās telpas, vienlaicīgi 

atzīstama arī par ziņu iekļaušanu par personas deklarēto dzīvesvietu “Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma” izpratnē. 

XXX un XXX dzīvesvieta deklarēta līdz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” spēkā stāšanās 

brīdim, un konkrētajā gadījumā atzīme, kas izdarīta par viņu reģistrāciju dzīvesvietā un 

reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, uzskatāma par dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju 

(“Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” pārejas noteikumu 1.punkts). XXX un XXX dzīvesvieta 

deklarēta līdz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” spēkā stāšanās brīdim, viņu iepriekš veiktā 

„pierakstīšana” prezumēja tiesisko pamatu viņiem lietot konkrētās dzīvojamās telpas jeb 

prezumēja viņiem tiesisku pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

5. 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 

(Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

5.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā,  

5.2. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 
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novadā,  

5.3. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

5.4. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

5.5. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

5.6. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

5.7. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

5.8. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

5.9. atteikt anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, personas kods XXX, XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, (deklarējusies  no 28.11.1996.), 

5.10. atteikt anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, personas kods XXX, XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, (deklarējies  no 25.09.1995.), 

5.11. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI, 

5.12. par 5.6. punktā pieņemto lēmumu informēt Skrundas novada Bāriņtiesu, 

5.13. minēto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

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

tas paziņots adresātam ar ierakstītu pasta sūtījumu). 
 
 

29. § 

Par Skrundas novada Būvvaldes vadītāja apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, K. UPENIEKS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.10.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

novada Būvvaldes vadītāja Kaspara DZEŅA iesniegumu par darba tiesisko attiecību 

pārtraukšanu ar 01.12.2017. un izskata 24.11.2017. pašvaldībā saņemto Skrundas novada 

Būvvaldes būvinspektora palīga Kaspara UPENIEKA iesniegumu par apstiprināšanu 

Būvvaldes vadītāja amatā. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Kasparam UPENIEKAM, kurš uzsver, ka 

vēlas strādāt par būvvaldes vadītāju vairāk cilvēkiem skaidrojot būvniecības procesu. Kā vienu 

no veidiem cilvēku informācijas procesā Kaspars min informatīvu rakstu ievietošanu 

pašvaldības informatīvajā izdevumā.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu, kas nosaka, ka „Dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, pamatojoties uz 02.07.2012. apstiprinātiem 

noteikumiem “Skrundas novada pašvaldības darba kārtības noteikumi”, kas nosaka kārtību 

kādā darbinieki tiek pieņemti darbā, saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka “darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja 

darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Pēc darbinieka 

pieprasījuma uzteikuma termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku”, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis 

PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

2.1. izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Skrundas novada Būvvaldes vadītāju Kasparu 

DZENI ar 30.11.2017., pamatojoties uz “Darba likuma” 100. panta pirmo daļu, 

2.2. iecelt Kasparu UPENIEKU, Skrundas novada Būvvaldes būvinspektora palīgu, 
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par Skrundas novada Būvvaldes vadītāju, profesijas kods XXX, slēdzot darba līgumu 

uz nenoteiktu laiku, ar mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX), nosakot normālo 

darba laiku – 40 stundas nedēļā, ar 01.12.2017., slēdzot vienošanos par darba līguma 

grozījumiem, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, algu grāmatvedi Rutu 

ERNSTSONI.  
 

30. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības komisiju sastāvā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.11.2017. pašvaldībā saņemto Skrundas novada Būvvaldes 

vadītāja Kaspara DZEŅA iesniegumu par atbrīvošanu no darba pašvaldības iepirkumu 

komisijā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijā.  

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

ka „tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijās, valdēs un darba grupās”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā: 

2.1.1. atbrīvot no pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas Kasparu DZENI, 

2.1.2. ievēlēt pašvaldības iepirkumu komisijā Kasparu UPENIEKU, 

2.1.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības iepirkumu komisijas 

sastāvs sekojošs: 

  Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs, 

  Dace BUĶELE, 

  Kaspars UPENIEKS, 

  Benita LIELĀMERE, 

  Ēriks PACULS, 

  Rihards VALTENBERGS, 

  Andrejs SALMINS, 

2.2. izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda 

apsaimniekošanas komisijas sastāvā: 

2.2.1. atbrīvot no pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas Kasparu DZENI, 

2.2.2. ievēlēt pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijā Kasparu 

UPENIEKU, 

2.2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības dzīvojamā fonda 

apsaimniekošanas komisijas sastāvs sekojošs: 

Uldis ZARIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs, 

Ritvars STEPANOVS, 

Dzintra VEĢE, 

Ilona RĪTIŅA, 

Kaspars UPENIEKS. 
 

31. § 

Par telpu nomas līguma grozījumiem 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.11.2017. pašvaldībā saņemto VAS „Latvijas Pasts”, 
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juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, iesniegumu par telpu 

„Sākumskola”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nomas maksas samazināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX 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: 

2.1.1. „Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 

kopējo platību 38.1 m2, nosakot nomas maksu XXX EUR (XXX) par 1 m2 

mēnesī un par apkuri apkures sezonā saskaņā ar AS „Latvijas Gāze” iesniegtiem 

rēķiniem, 

2.1.2. „Sākumskola”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 26.8 

m2, nosakot nomas maksu XXX EUR (XXX) par 1 m2 mēnesī un XXX EUR 

(XXX) par 1 m2 apkures sezonā, 

2.2. VAS „Latvijas Pasts” no 08.12.2017. Raņķos pasta pakalpojumus sniegs tikai no 

plkst.1200 līdz 1300 un tādēļ lūdz samazināt nomas maksu par telpām „Sākumskola”, 

Raņķu pagasts, Skrundas novads. 

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

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

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, 

kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Andrejs SALMINS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, 

Juris JAUNZEMS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Loreta 

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

3.1. samazināt telpu „Sākumskola”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 

26.8 m2, nomas maksu, nosakot XXX EUR (XXX) mēnesī par telpu nomu un EUR XX 

(XXX) mēnesī par siltumenerģiju apkures sezonā un PVN, 

3.2. slēgt vienošanos ar VAS “Latvijas Pasts” pie telpu nomas līguma par telpu 

„Sākumskola”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nomas maksas izmaiņām,  

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

 

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

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 21.12.2017., plkst. 

0800, kārtējo domes sēdi – 28.12.2017., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0820 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          01.12.2017. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          01.12.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


