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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 4
Skrundas novadā,
Skrundā

2013. gada 25. jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par novadu vēlēšanu komisiju izveidi
2. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā”
realizācijai

3. Par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
pilotēšanu projekta „My Social Responsibility” ietvaros
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikumu apstiprināšanu
„Vēršmuiža”- 4, 5, 6 un „Mežsētas” -3, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikumu apstiprināšanu Vakara
ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā
6. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu
7. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 24. kongresā
8. Par pašvaldības automašīnu nodošanu utilizācijai

9. Par atļauju slēgt līgumu ar AS „Latvenergo” par elektroenerģijas iepirkumu Skrundas
novada pašvaldības vajadzībām
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
11. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
12. Par saimniecības „Ābolkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu
13. Par saimniecības „Līņi” un „Veckaupiņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu
14. Par nosaukuma piešķiršanu ēkai „Baronstaļļi”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
15. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam „Kastaņi”, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
16. Par adreses piešķiršanu ēkām, Skrundā, Skrundas novadā
17. Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem, Skrundā, Skrundas novadā
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, zemes gabala sadalīšanai
19. Par zemes ierīcības projekta „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā apstiprināšanu
20. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā
21. Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem „Kūdras māja3”, Skrundā, Skrundas novadā
22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
23. Par dzīvokļu piešķiršanu
24. Par īres līgumu pagarināšanu
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25. Par dzīvokļa maiņu
26. Par dzīvojamās telpas apakšīri

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē – domes sekretāres p.i. Inga FREIMANE
Piedalās
Deputāti:

Aldis BALODIS
Gunta STEPANOVA
Ivars GRUNDMANIS
Aivars SEBEŽS
Andris BERGMANIS
Rihards VALTENBERGS
Aldis ZALGAUCKIS
Loreta ROBEŽNIECE
Ivo BĀRS

Sēdē nepiedalās deputāti
Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Patrīcija Santa MIĶELSONE (aizņemta pamatdarbā, nepieciešams sakārtot atalgojuma
jautājumu prombūtnes gadījumā)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Nauris GAIĶIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Ainārs ZANKOVSKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Klausās
pašvaldības izpilddirektors
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāja
tehniskā sekretāre
zemes ierīkotājs
attīstības nodaļas vadītāja
finanšu nodaļas vadītāja
P/I „Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” direktore
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
vadītājs
Skrundas iedzīvotāja
SIA „METPA” jurists
Deputāta kandidāts no partijas „Vienotība”

Guntis PUTNIŅŠ
Dzintra VEĢE
Dace BUĶELE
Normunds DANENBERGS
Zane EGLĪTE
Ināra MUCENIECE
Maruta BRIZGA
Valdis DANENBERGS
Dzintra GURSONE
Aivis CEPURĪTIS
Zigurds PURIŅŠ

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošu
jautājumus:
1. Par deputāta Naura GAIĶA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā.
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mednieki”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai.
4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
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Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos
jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja
tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot,
“par” - 10 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS,
Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību:
1. Par deputāta Naura GAIĶA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
3. Par novadu vēlēšanu komisiju izveidi
4. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas
novadā” realizācijai
5. Par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
pilotēšanu projekta „My Social Responsibility” ietvaros
6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikumu
apstiprināšanu „Vēršmuiža”- 4, 5, 6 un „Mežsētas” -3, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikumu
apstiprināšanu Vakara ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā
8. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu
9. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 24. kongresā
10. Par pašvaldības automašīnu nodošanu utilizācijai
11. Par atļauju slēgt līgumu ar AS „Latvenergo” par elektroenerģijas iepirkumu Skrundas
novada pašvaldības vajadzībām
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
14. Par saimniecības „Ābolkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu
15. Par saimniecības „Līņi” un „Veckaupiņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu
16. Par nosaukuma piešķiršanu ēkai „Baronstaļļi”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads
17. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam „Kastaņi”, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā
18. Par adreses piešķiršanu ēkām, Skrundā, Skrundas novadā
19. Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem, Skrundā, Skrundas
novadā
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Radziņi”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
21. Par zemes ierīcības projekta „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā apstiprināšanu
22. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā
23. Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem „Kūdras māja3”, Skrundā, Skrundas novadā
24. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
25. Par dzīvokļu piešķiršanu
26. Par īres līgumu pagarināšanu
27. Par dzīvokļa maiņu
28. Par dzīvojamās telpas apakšīri
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
30. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mednieki”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai
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1. §
Par deputāta Naura GAIĶA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata deputāta Naura GAIĶA 11.07.2013. Skrundas novada
pašvaldībā saņemto iesniegumu par atteikumu no deputāta pienākumu pildīšanas.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 17.07.2013. saņemts Skrundas novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Māra BENEFELDA iesniegums (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.)
par deputātu maiņu Skrundas novada domes 2013. gada sasaukumā,
2.2. Skrundas novada Vēlēšanu komisija 12.07.2013. sēdē (prot. Nr. 6) izskatījusi
jautājumu par deputāta Naura GAIĶA mandāta nolikšanu (pielikums Nr. 2 uz 2 lp.).
3. Pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.
panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar
brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu”, trešo daļu, kas nosaka, ka
„deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura
iemesla dēļ”, ceturto daļu, kas nosaka, ka „lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms
termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes
priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu,
kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai”, pamatojoties uz LR Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ja ievēlētais domes
deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā
stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais
deputāts”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav,
„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. izbeigt deputāta pilnvaras Naurim GAIĶIM,
3.2. apstiprināt deputāta pilnvaras Zigurdam PURIŅAM.
Turpmākā sēdes gaitā piedalās deputāts Zigurds PURIŅŠ.
2. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldība 12.07.2013. saņēmusi iesniegumu no XX valdes
locekļa XX, par XX, XX, XX un XX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā
īpašuma XX pagastā, Skrundas novadā.
2.1.1. nekustamais īpašums XX, XX pagastā, Skrundas novadā pieder XX.
2.1.2. 17.07.2013.XX, XX, XX un XX izsūtīts uzaicinājums ierasties
Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto
dzīvesvietu,
2.1.3. XX Skrundas novada pašvaldībā ieradās 19.07.2013., lai sniegtu
motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. XX nevarēja uzrādīt un
iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā.
2.1.4. XX, XX un XX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav
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ieradušās, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu.
3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz LR likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11.
pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek
deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti
balsojot „par” - 9 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt XX pagastā, Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu XX (personas kods
XX);
3.2. anulēt XX pagastā, Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu XX (personas kods
XX);
3.3. anulēt XX pagastā, Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu XX (personas kods
XX);
3.4. anulēt XX pagastā, Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu XX (personas kods
XX);
3.5. par pieņemtā lēmuma 3.2.punktu informēt Skrundas novada Bāriņtiesu;
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI.
3. §
Par novadu vēlēšanu komisiju izveidi
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likums” 1. panta pirmā daļa nosaka „Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta
vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk —
dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota
attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija (turpmāk —
vēlēšanu komisija) 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā
dome”; 2. pantu, kas nosaka „Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas
darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad
jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju”; 5. pana pirmā daļa nosaka, ka
„Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēl attiecīgās republikas pilsētas dome
vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes
izveidošanas”; 6. pants nosaka, kas var būt komisijas locekļi un prasības pret tiem; 9.pants
nosaka, ka „Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā
dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”,
bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām”,
atklāti balsojot „par”- 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret”- nav,
„atturas”- nav, Skrundas novada Dome nolemj:
1.1. izveidot Skrundas novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņi) locekļu sastāvā;
1.2. noteikt Skrundas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās
termiņu līdz 2013. gada 13.augustam (ieskaitot);
1.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru
Gunti PUTNIŅU.
4. §
Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana
Skrundas novadā” realizācijai

5

N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka „lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums
atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības
finanšu līdzekļus”, MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība var ņemt aizņēmumu
vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības
lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto
galvojumu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Ņemt no Valsts Kases vidēja termiņa aizņēmumu Ls 70 000 (septiņdesmit tūkstoši
lati, nulle santīmi) vai ekvivalentu summu eiro projekta "Ģimenes ārstu pieejamības
uzlabošana Skrundas novadā" realizācijai uz kredīta atmaksas termiņu 5 gadi ar Valsts Kasē
noteikto 1,344 gada procentu likmi, aizņēmumu atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta
līdzekļiem, atmaksu uzsākot ar 2014.gada martu.
2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītājai Inārai
MUCENIECEI.
5. §
Par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem
pilotēšanu projekta „My Social Responsibility” ietvaros
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada Dome izskata jautājumu par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pilotēšanu projekta „My Social Responsibilit”
ietvaros.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. saņemts Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītājas Zanes
EGLĪTES ziņojums (pielikums Nr.3 uz 1.lpp.) par projekta „Mana sociālā atbildība”
Nr. LLIV-322 īstenošanu Skrundas novadā,
2.2. saņemts Skrundas novada pašvaldības un P/I „Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” līguma projekts (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.).
3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka,
ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Apvienotā komiteja nolemj:
3.1. slēgt līgumu ar PI „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” par īslaicīgās
uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pilotēšanu,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
6. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola,
izsoles nolikumu apstiprināšanu
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N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 8 no 02.07.2013. un izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8.
panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās
pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja
nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā
īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami
attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas
kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi
par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti
pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums
par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka
sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav
pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai
atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības
mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, - pašvaldības revīzijas komisijai, ja
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
2.1.1. „Vēršmuiža”- 4, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls
300.00 (trīs simti latu un 00 santīmi);
2.1.2. „Vēršmuiža”- 5, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls
450.00 (četri simti piecdesmit latu un 00 santīmi);
2.1.3. „Vēršmuiža”- 6, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls
400.00 (četri simti latu un 00 santīmi);
2.1.4. „Mežsētas 3”- 1, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls
300.00 (trīs simti latu un 00 santīmi);
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 8 no
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02.07.2013. (pielikums Nr. 5 uz 4. lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamo īpašumu –
„Vēršmuiža”- 4, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XX,
„Vēršmuiža”- 5, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XX,
„Vēršmuiža”- 6, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XX,
„Mežsētas 3”- 1, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. XX,
izsoles,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu – „Vēršmuiža”- 4, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 6. uz 3. lpp.), „Vēršmuiža”5, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 7. uz
3.lpp.), „Vēršmuiža”- 6, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoles noteikumus
(pielikums Nr. 8. uz 3. lpp.), „Mežsētas 3”- 1, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 9. uz 3. lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības īpašumu komisijas priekšsēdētāju
Nelliju KLEINBERGU.
7. §
Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola,
izsoles nolikuma apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 7 no 12.07.2013. un izsoles noteikumus.
2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku
personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu
instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo
īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai
pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8.
panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus
apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var
iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura
apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.
(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura
organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku
līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā
īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā attiecīgās
pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja
nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā
īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami
attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas
kopējā nosacītā cena pārsniedz 2500 latus, — arī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumi
par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti
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pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums
par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka
sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav
pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 2500 latus, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai
atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības
mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1000 latus, - pašvaldības revīzijas komisijai, ja
tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. iznomāt pašvaldībai piederošo zemes gabalu Vakara ielā 9, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra numurs: XX, platība 20453 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli
21.08.2013. Plkst.10.00. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli nekustamā
īpašumā Vakara ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, ar sākotnējo cenu Ls 0.7 par 1 m2
(septiņi santīmi),
2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 9. no
12.07.2013. (pielikums Nr. 10. uz 2 lpp.),
2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma – Vakara
ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, izsoli,
2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Vakara ielā 9, Skrundā, Skrundas
novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikums Nr. 11. uz 3. lpp.),
2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības īpašumu komisijas priekšsēdētāju
Nelliju KLEINBERGU.
8. §
Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekļa Aivara
Rudzrogas 08.07.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā
īpašuma Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka 26.04.2012. (Skrundas novada domes
lēmums no 26.04.2012., prot. Nr. 7, 4.§) ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgts telpu Lielā ielā 1A,
Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums uz 1 gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 0.20/m 2
mēnesī plus PVN.
3. Pamatojoties uz LR 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” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese
Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, telpu (kopējā platība 53.8 m2) Lielā ielā 1A,
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Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā telpu
nomas līguma nosacījumus,
3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
9. §
Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 24. kongresā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) 24. kongresu un biedru sapulci, kas notiks 2013. gada 9. augustā Auces novada
Kultūras centrā, Aucē, Ausmas ielā 3.
2. Pamatojoties uz LPS Statūtu 6.5. punktu „... Biedrības biedru kongresā pārstāv
pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti” un 5.5.punktu „... Biedrības
biedru sapulcē pārstāv domes priekšsēdētājs vai pilnvarota persona. Pilnvarotā perona var būt
tikai domes deputāts. Pilnvarai piedalīties un balsot sapulcē jābūt noformētai rakstveidā un tā
pievienojama sapulces protokolam.”, LR 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 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. deleģēt domes priekšsēdētāju Nelliju KLEINBERGU un deputātu Aldi
ZALGAUCKI dalībai LPS 24. kongresā un biedru sapulcē 2013. gada 9. augustā,
Aucē;
2.2. noteikt Finanšu nodaļai apmaksāt dalības maksu Ls 25,00 (divdesmit pieci lati un
00 santīmi) no katra delegāta;
2.3. atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
10. §
Par pašvaldības automašīnu nodošanu utilizācijai
N. KLEINBERGA
Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka „valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, 6. panta otro daļu,
kas nosaka, ka “atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija” un trešo daļu, kas
nosaka, ka „lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu”, 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”, 37.
pantu, kas nosaka, ka „(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 1)
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par
500 latiem. Šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību”, atklāti
balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
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1. pārdot vieglo pasažieru automašīnu GAZ 3110 ar valsts Nr. DU 8175, izlaiduma gads
1999., Ident. Nr. ZTH311000X0283490 par brīvu cenu, kas atbilst augstākai no
piedāvājumiem, nododot to utilizācijai;
2. pārdot vieglo pasažieru automašīnu CITROEN JUMPER ar valsts Nr. EG 4337,
izlaiduma gads 2001., Ident. Nr. VF7233J5216015656 par brīvu cenu, kas atbilst
augstākai no piedāvājumiem, nododot to utilizācijai;
3. pārdot vieglo pasažieru automašīnu VW PASSAT ar valsts Nr. EF 2796, izlaiduma
gads 1991., Ident. Nr. WVWZZZ31ZME264461 par brīvu cenu, kas atbilst augstākai
no piedāvājumiem, nododot to utilizācijai;
4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
11. §
Par atļauju slēgt līgumu ar AS „Latvenergo” par elektroenerģijas iepirkumu
Skrundas novada pašvaldības vajadzībām
N. KLEINBERGA
1. 22.11.2012 Skrundas novada domes Iepirkumu komisija iepirkuma procedūrā - atklāts
konkurss „Elektroenerģijas iepirkums Skrundas novada pašvaldības vajadzībām”.
Identifikācijas Nr. SNP-2012-16/EL, pieņēma lēmumu, pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 56.panta septīto daļu, pārtraukt iepirkuma procedūru, jo iepirkuma
procedūrā atklātam konkursam „Elektroenerģijas iepirkums Skrundas novada pašvaldības
vajadzībām” ar identifikācijas Nr. SNP-2012-16/EL ir saņemts tikai viens pretendenta
piedāvājums.
2. Šobrīd ir spēkā elektroenerģijas piegādes līgums ar AS „Latvenergo” Nr. 1014947530, no
2012. gada 4.jūlija.
3. Publisko iepirkumu likuma 5.panta 1.punkts nosaka, ka Pasūtītājs nepiemēro šajā likumā
noteiktās iepirkuma procedūras, ja līgumcena ir mazāka par 70 000 latu un ja līgums tiek
slēgts par piegādēm vai pakalpojumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz,
veicot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un 7.pantā
minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās.
4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3.pants otrā daļa nosaka, ka
Elektroenerģijas apgādes jomā šo likumu piemēro publiskās lietošanas elektroenerģijas
ražošanas, pārvades un sadales tīklu nodrošināšanai un apsaimniekošanai, kā arī
elektroenerģijas piegādei šādiem tīkliem.
5. Šobrīd nepieciešams noslēgt līgumu ar AS „Latvenergo” par elektroenerģijas iepirkumu
uz laiku līdz atbilstoši viņu iesniegtajam piedāvājumam.
6. Atbilstoši Domes nolikuma 45.punktam, pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez
domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas summu, kas sastāda
10000 latus. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.
7. Skrundas novada Dome atklāti balsojot „par”- 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA,
Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, nolemj:
7.1. atļaut Domes priekšsēdētājai Nellijai KLEINBERGAI noslēgt elektroenerģijas
iepirkuma līgumu ar AS „Latvenergo”, Reģ.Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža
iela 12, Rīga, LV-1230, saskaņā ar viņu iesniegto piedāvājumu un ievērojot
sekojošus nosacījumiem:
7.1.1. līguma termiņš – līdz 2016. gada 31.decembrim;
7.1.2. kopējā līguma summa nepārsniedzot 68 000 LVL (sešdesmit astoņus
tūkstošus latu un 00 santīmi).
12. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
N. KLEINBERGA
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1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas
KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus
kārtībā no personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un
brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu maksājumus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. XX, personas kods XX, deklarētā XX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds
pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu XX pagastā, Skrundas novadā, Ls
88,39, t.sk. pamatparāds Ls 78,70, nokavējuma nauda Ls 9,69;
2.2. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds
pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumiem XX, XX, XX, XX pagastā,
Skrundas novadā, un XX, XX, Skrundas novadā, Ls 129.63, t.sk. pamatparāds Ls
101,18, nokavējuma nauda Ls 28,45;
2.3. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds
pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumiem XX, XX, XX, XX pagastā,
Skrundas novadā, un XX, XX, Skrundas novadā, Ls 130,29, t.sk. pamatparāds Ls
101,80, nokavējuma nauda Ls 28,49;
2.4. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds
pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu „XX pagastā, Skrundas novadā, Ls
120,86, t.sk. pamatparāds Ls 98,62, nokavējuma nauda Ls 22,24;
2.5. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX novads, nekustamā īpašuma nodokļa
parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumiem XX, XX, XX, XX pagastā,
Skrundas novadā XX pagastā, Skrundas novadā, un XX pagastā, Skrundas novadā, Ls
310,28, t.sk. pamatparāds Ls 292,04, nokavējuma nauda Ls 18,24;
2.6. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts XX novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu XX, XX
pagastā, Skrundas novadā, Ls 102,64, t.sk. pamatparāds Ls 97,81, nokavējuma nauda
Ls 4,83;
2.7. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu XX,
Skrundas novadā„ Ls 136,91, t.sk. pamatparāds Ls 106,26, nokavējuma nauda Ls
30,65;
2.8. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu XX,
Skrundas novadā, Ls 138,31, t.sk. pamatparāds Ls 100,96, nokavējuma nauda Ls
37,35;
2.9. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu XX,
Skrundas novadā, Ls 146,54, t.sk. pamatparāds Ls 119,70, nokavējuma nauda Ls
26,84;
2.10. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu XX,
Skrundas novadā, Ls 128,23, t.sk. pamatparāds Ls 97,15, nokavējuma nauda Ls 31,08;
2.11. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par
īpašumiem XX, XX, XX un „XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, Ls 159,50,
t.sk. pamatparāds Ls 140,71, nokavējuma nauda Ls 18,79;
2.12. XX, personas kods XX, deklarētā adrese „XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par
īpašumiem XX pagastā, Skrundas novadā un XX, Skrundas novadā, Ls 158,07, t.sk.
pamatparāds Ls 128,82, nokavējuma nauda Ls 29,25;
2.13. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu XX,
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Skrundas novadā, Ls 2,25, t.sk. pamatparāds Ls 2,20, nokavējuma nauda Ls 0,05;
2.14. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu XX,
Skrundas novadā, Ls 4,08, t.sk. pamatparāds Ls 3,95, nokavējuma nauda Ls 0,13;
2.15. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par
īpašumiem XX, XX un XX XX pagastā, Skrundas novadā, Ls 133,58, t.sk.
pamatparāds Ls 122,79, nokavējuma nauda Ls 10,79;
2.16. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par
īpašumiem XX un XX XX pagastā, Skrundas novadā, Ls 130,97, t.sk. pamatparāds Ls
68,97, nokavējuma nauda Ls 62,00;
2.17. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par
īpašumiem „XX” un „XX” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, Ls 151,41, t.sk.
pamatparāds Ls 136,18, nokavējuma nauda Ls 15,23;
2.18. XX, personas kods XX, deklarētā adrese „XX, XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par
īpašumiem „XX un „XX”, XX pagastā, Skrundas novadā, Ls 130,56, t.sk.
pamatparāds Ls 105,57, nokavējuma nauda Ls 24,99;
2.19. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu
„XX”, XXpagastā, Skrundas novadā, Ls 82,16, t.sk. pamatparāds Ls 53,10,
nokavējuma nauda Ls 29,06;
2.20. XX, personas kods XX, deklarētā adrese „XX”, XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu
„XX”, XX pagastā, Skrundas novadā, Ls 67,07, t.sk. pamatparāds Ls 48,56,
nokavējuma nauda Ls 18,51;
2.21. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu
„XX”, XX pagastā, Skrundas novadā, Ls 161,21, t.sk. pamatparāds Ls 99,42,
nokavējuma nauda Ls 61,79;
2.22. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX novads, nekustamā īpašuma
nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 15.07.2013. par īpašumu „XX”, XXpagastā,
Skrundas novadā, Ls 190,81, t.sk. pamatparāds Ls 145,70, nokavējuma nauda Ls
45,11.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. Panta otro daļu, kas
nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta
- maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā
spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas
nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī
citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto
nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto
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nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot ,,par” - 11
(Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu no:
3.1.1. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 88,39 (astoņdesmit astoņi lati, trīsdesmit deviņi santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 78,70 (septiņdesmit astoņi lati, septiņdesmit santīmi), nokavējuma
nauda Ls 9,69 (nokavējuma nauda deviņi lati, sešdesmit deviņi santīmi);
3.1.2. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 129,63 (viens simts divdesmit deviņi lati, sešdesmit trīs santīmi),
t.sk. pamatparāds Ls 101,18 (viens simts viens lats, astoņpadsmit santīmi),
nokavējuma nauda Ls 28,45 (divdesmit astoņi lati, četrdesmit pieci santīmi);
3.1.3. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 130,29 (viens simts trīsdesmit lati, divdesmit deviņi santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 101,80 (viens simts viens lats astoņdesmit santīmi), nokavējuma
nauda Ls 28,49 (divdesmit astoņi lati, četrdesmit deviņi santīmi);
3.1.4. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 120,86 (viens simts divdesmit lati, astoņdesmit seši santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 98,62 (deviņdesmit astoņi lati, sešdesmit divi santīmi), nokavējuma
nauda Ls 22,24 (divdesmit divi lati, divdesmit četri santīmi);
3.1.5. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX novads, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu Ls 310,28 (trīs simti desmit lati, divdesmit astoņi santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 292,04 (divi simti deviņdesmit divi lati, četri santīmi), nokavējuma
nauda Ls 18,24 (astoņpadsmit lati, divdesmit četri santīmi);
3.1.6. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Saldus novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 102,64 (viens simts divi lati, sešdesmit četri
santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 97,81 (deviņdesmit septiņi lati, astoņdesmit viens
santīms), nokavējuma nauda Ls 4,83 (četri lati, astoņdesmit trīs santīmi);
3.1.7. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 136,91 viens simts trīsdesmit seši lati,
deviņdesmit viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 106,26 (viens simts seši lati,
divdesmit seši santīmi), nokavējuma nauda Ls 30,65 (trīsdesmit lati, sešdesmit pieci
santīmi);
3.1.8. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 138,31 viens simts trīsdesmit astoņi lati,
trīsdesmit viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 100,96 (viens simts lati, deviņdesmit
seši santīmi), nokavējuma nauda Ls 37,35 (trīsdesmit septiņi lati, trīsdesmit pieci
santīmi;
3.1.9. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 146,54 (viens simts četrdesmit seši santīmi,
piecdesmit četri santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 119,70 (viens simts deviņpadsmit lati,
septiņdesmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 26,84 (divdesmit seši lati, astoņdesmit
četri lati);
3.1.10. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 128,23 (viens simts divdesmit astoņi lati,
divdesmit trīs santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 97,15 (deviņdesmit septiņi lati,
piecpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 31,08 (trīsdesmit viens lats, astoņi
santīmi);
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3.1.11. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 159,50 (viens simts piecdesmit deviņi lati,
piecdesmit santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 140,71 (viens simts četrdesmit lati,
septiņdesmit viens santīms), nokavējuma nauda Ls 18,79 (astoņpadsmit lati,
septiņdesmit deviņi santīmi);
3.1.12. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 158,07 (viens simts
piecdesmit astoņi lati, septiņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 128,82 (viens simts
divdesmit astoņi lati, astoņdesmit divi santīmi), nokavējuma nauda Ls 29,25
(divdesmit deviņi lati, divdesmit pieci santīmi);
3.1.13. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,25 (divi lati, divdesmit pieci santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 2,20 (divi lati, divdesmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 0,05 (pieci
santīmi);
3.1.14. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 4,08 (četri lati astoņi santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 3,95 (trīs lati deviņdesmit pieci santīmi), nokavējuma nauda Ls 0,13
(trīspadsmit santīmi);
3.1.15. XX, personas kods XX, deklarētā adrese „XX, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 133,58 (viens simts
trīsdesmit trīs lati, piecdesmit astoņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 122,79 (viens simts
divdesmit divi lati, septiņdesmit deviņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 10,79 (desmit
lati, septiņdesmit deviņi santīmi);
3.1.16. XX, personas kods XX, deklarētā adrese „XX, XX pagasts, Skrundas
novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 130,97 (viens simts trīsdesmit lati,
deviņdesmit septiņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 68,97 (sešdesmit astoņi lati,
deviņdesmit septiņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 62,00 sešdesmit divi lati);
3.1.17. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 151,41 (viens simts piecdesmit viens lats,
četrdesmit viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 136,18 (viens simts trīsdesmit seši lati,
astoņpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 15,23 (piecpadsmit lati, divdesmit trīs
santīmi);
3.1.18. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX pagasts, Skrundas
novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 130,56 (viens simts trīsdesmit lati,
piecdesmit seši santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 105,57 (viens simts pieci lati,
piecdesmit septiņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 24,99 (divdesmit četri lati,
deviņdesmit deviņi santīmi);
3.1.19. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 82,16 (astoņdesmit divi lati, sešpadsmit
santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 53,10 (piecdesmit trīs lati, desmit santīmi), nokavējuma
nauda Ls 29,06 (divdesmit deviņi lati, seši santīmi);
3.1.20. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 67,07 sešdesmit septiņi lati, septiņi santīmi),
t.sk. pamatparāds Ls 48,56 (četrdesmit astoņi lati, piecdesmit seši santīmi),
nokavējuma nauda Ls 18,51 (astoņpadsmit lati, piecdesmit viens santīms);
3.1.21. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 161,21 (viens simts sešdesmit viens lats,
divdesmit viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 99,42 (deviņdesmit deviņi lati,
četrdesmit divi santīmi), nokavējuma nauda Ls 61,79 (sešdesmit viens lats,
septiņdesmit deviņi santīmi);
3.1.22. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 190,81 (viens simts deviņdesmit lati, astoņdesmit viens
santīms), t.sk. pamatparāds Ls 145,70 (viens simts četrdesmit pieci lati, septiņdesmit
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santīmi), nokavējuma nauda Ls 45,11 (četrdesmit pieci lati, vienpadsmit santīmi),
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju Kāpiņu.
3.3. lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par
to iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.
13. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata VAS „Latvijas valsts ceļi”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3,
Rīga iesniegumu par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu no 08.07.2013.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., Ministru kabineta rīkojumu Nr.538 no 19.10.2011. un ministru
kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, , atklāti balsojot „par”11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. piešķirt nekustamam īpašumam „A9”, Rudbāržu pagastā Skrundas novadā ar
kadastra Nr. XX, platība 42,9 ha, sastāvošam no piecām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: XX, XX, XX, XX un XX, nosaukumu „Autoceļš A9”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads. Zemes gabalu lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā,
2.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam
DANENBERGAM.
14. §
Par saimniecības „Ābolkalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata XX, dzīvo XX, Skrundas novadā
15.07.2013.iesniegumu par saimniecības „Ābolkalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Saimniecība „Ābolkalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā ar kadastra numuru XX
sastāv no trim zemes gabaliem: ar kadastra apzīmējumu XX, platība 5,40 ha, ar kadastra
apzīmējumu XX, platība 7,00 ha un ar kadastra apzīmējumu XX, platība 2,00 ha. Raņķu
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.75.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
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BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. sadalīt saimniecību „Ābolkalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā un atdalāmiem
zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem XX 7,00 ha platībā un XX 2,00 ha platībā,
piešķirt jaunu nosaukumu „Pupkuļi”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
zemes gabalu lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība;
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
15. §
Par saimniecības „Līņi” un „Veckaupiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1.1. Skrundas novada dome izskata XX, dzīvo XX novadā 08.07.2013.iesniegumu par
saimniecības „Līņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā sadalīšanu un nosaukuma
piešķiršanu.
1. 2. Saimniecība „Līņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā ar kadastra Nr. XX
sastāv no četriem zemes gabaliem: ar kadastra apzīmējumu XX, platība 1,8 ha, ar
kadastra apzīmējumu XX, platība 11,36 ha, ar kadastra apzīmējumu XX, platība 10,1
ha un ar kadastra apzīmējumu XX, platība 1,6 ha. Zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu XX, 10,1 ha platībā pieder XX saskaņā ar 2013.gada 2.jūlija pirkuma
līgumu.
2.1. Skrundas novada dome izskata XX”, juridiskā adrese XX novads valdes locekļa
XX 02.07.2013.iesniegumu par saimniecības „Veckaupiņi”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
2.2. Saimniecība „Veckaupiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā ar kadastra Nr.
XX sastāv no diviem zemes gabaliem: ar kadastra apzīmējumu XX, platība 23,09 ha
un ar kadastra apzīmējumu XX, platība 3,77 ha. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu
XX, 3,77 ha platībā pieder XX” saskaņā ar 2013.gada 1.jūlija rokasnaudas līgumu.
3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt saimniecību ”Līņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā un atdalāmam
zemes gabalam 10,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XX, piešķirt nosaukumu
„Mežlīņi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
3.2. sadalīt saimniecību ”Veckaupiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā un
atdalāmam zemes gabalam 3,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XX, piešķirt
nosaukumu „Sauleslejas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība;
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
16. §
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Par nosaukumu piešķiršanu ēkai „Baronstaļļi”, Sieksāte,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata XX, juridiskā adrese XX Skrundas novads valdes
priekšsēdētājas XX 15.07.2013. iesniegumu par nosaukumu piešķiršanu ēkai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izveidot būvju īpašumu un piešķirt ēkai ar kadastra apzīmējumu XX, adrese Alejas
iela 3, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads nosaukumu „Baronstaļļi”,
Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325;
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
17. §
Par adreses piešķiršanu zemes gabalam„Kastaņi”,
Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata XX, dzīvo XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
28.06.2013. iesniegumu par adreses piešķiršanu.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt XXpiederošam zemes gabalam „Kastaņi”, Ciecerē, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā ar kadastra Nr. XX, platība 0,43 ha, adresi Cieceres iela 1B, Ciecere,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326;
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
18. §
Par adreses piešķiršanu ēkām Skrundā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par adreses piešķiršanu ēkām Skrundā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
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aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam 3,7385 ha
platībā ar kadastra Nr. XX, adresi Pils iela 8, Skrundas, Skrundas novads, LV-3326 un
uz tā atrodošām ēkām:
2.1.1. ar kadastra apzīmējumu XX, Pils iela 8, Skrunda, Skrundas novads, LV3326;
2.1.2. ar kadastra apzīmējumu XX, Pils iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV3326;
2.1.3. ar kadastra apzīmējumu XX, Raiņa iela 27A, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326;
2.2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.

19. §
Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem
Skrundā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA
priekšlikumu par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Skrundā,
Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt Skrundas novada pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Skrundas
pilsētā, Skrundas novadā, adreses:
2.1.1. ar kadastra Nr. XX, platība 0,1074 ha, Purva iela 3A, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326;
2.1.2. ar kadastra Nr. XX, platība 0,0909 ha, Pērkona iela 8B, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326;
2.2. zemes gabalu lietošanas mērķis - 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve;
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
20. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Radziņi”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA

19

1. Skrundas novada dome izskata XX, dzīvo XX pagastā, Priekules novadā 10.07.2013.
iesniegumu, par zemes gabala „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā ar kadastra Nr.
XX sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projektu ierosina
zemes īpašnieks. Šī likuma 8.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabala sadalīšanai.
2.1. Nekustamais īpašums „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā ar kadastra
Nr. XX pieder XX, saskaņā ar Zemesgrāmata apliecību, Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 97. ;
2.2. zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā
īpašuma „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā sadalīšanai ir pamatots.
3. Pamatojoties uz zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, MK 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi„ II daļu un
Skrundas novada Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010., atklāti balsojot „par”
- 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Radziņi”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā ar kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu, sakarā ar
zemes gabalu sadalīšanu;
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. 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 jaunizveidotajam zemes gabalam;
3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada Nīkrāces pagasta
teritorijas plānojumu no 10.06.2010.;
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
21. §
Par zemes ierīcības projekta „Krasti”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā apstiprināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvajasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 03.07.2013., par nekustamo īpašumu „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā.
2. Pamatojoties uz zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, MK 2011.gada
12.noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi„, Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma “Par Latvijas
Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu”
3.nodaļas 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas
pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome un 20.pantu, kas nosaka, ka „rajonus, pilsētas, novadus,
pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, ielas, zemesgabalus, ēkas un
telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā – valsts adrešu reģistrā”, MK
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” no 03.11.2009. un Kuldīgas rajona
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Raņķu pagasta teritorijas plānojumu no 22.03.2007., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis
BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1.apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
03.07.2013., „Krasti”, Raņķu pagasts, Skrundas novads;
2.2.atdalāmam zemes gabalam 0,45 ha piešķirt nosaukumu un adresi „Kalte”, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1003 –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve;
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
22. §
Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu
iela 27/29, Liepāja 04.07.2013. Vēstuli Nr. 2-04.1-K/3051 par adrešu datu sakārtošanu.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. anulēt adreses Skrundas novadā:
2.1.1. „Mehāniskās darbnīcas”, Lēnas, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV3326 (adreses klasifikatora kods 102960302);
2.1.2. „Ferma”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320 (adreses
klasifikatora kods 102968116);
2.1.3. „Kūdras māja 2”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 (adreses
klasifikatora kods 104902981);
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
23. §
Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem „Kūdras māja 3”,
Skrundā, Skrundas novadā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA par
adreses piešķiršanu dzīvokļiem „Kūdras māja 3”, Skrundā, Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka
„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu
valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
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PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piešķirt adreses dzīvokļiem „Kūdras māja 3”, Skrundā, Skrundas novadā (adreses
klasifikatora kods 104902998):
2.1.1. dzīvoklim Nr. 1, „Kūdras māja 3-1”, Skrunda, Skrundas novads, LV3326;
2.1.2. dzīvoklim Nr. 2, „Kūdras māja 3-2”, Skrunda, Skrundas novads, LV3326;
2.1.3. dzīvoklim Nr. 3, „Kūdras māja 3-3”, Skrunda, Skrundas novads, LV3326;
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes ierīkotāju Normundu
DANENBERGU.
24. §
Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par
uzņemšanu dzīvokļu rindā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 05.07.2013. saņemto XX, dzīvo „XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 13.06.2013. saņemto LR Ieslodzījumu pārvaldes
Valmieras cietuma paziņojumu, par XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novadā,
atbrīvošanu no ieslodzījuma.
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 11.07.2013. saņemto XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX pagastā.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.pantu, kas
nosaka „pašvaldība, kura sniedz palīdzību”, 7.pantu, kas nosaka „kārtība, kādā reģistrējama
persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā”, 8.pantu „par palīdzības reģistru” un
14.pantu, kas nosaka ”personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām” un
15.pantu, kas nosaka „personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā”, un
personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām,
2.2. uzņemt XX, deklarētā dzīvesvieta XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām,
2.3. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā XX kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu
FREIMANI.
25. §
Par dzīvokļu piešķiršanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu
piešķiršanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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2.1. Skrundas novada pašvaldībā 04.07.2013. saņemto XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegumu ar piekrišanu pārcelties uz dzīvokli XX, Skrundā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 10.07.2013. saņemto XX, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli XX, Skrundas novadā.
3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju un
pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 3.pantu, kas nosaka
palīdzības veidus, 16.panta „noteikumi, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai”
19.pantu, kas nosaka „īres līguma termiņu”, 24.pantu, kas nosaka „palīdzību īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu” un personīgiem iesniegumiem, atklāti
balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. piešķirt XX, dzīvo XXpagastā, Skrundas
novadā, dzīvokli XX, Skrundas
novadā, noslēdzot īres līgumu uz
vienu gadu,
3.2. piešķirt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokli XX, Skrundas novadā,
noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu;
3.3. īres līgumus noslēgt 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža;
3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA ”Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
26. §
Par īres līgumu pagarināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada Dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par īres
līgumu pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 08.07.2013. saņemto XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres līgumu,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 01.07.2013. saņemto XX, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegumu ar lūgumu pagarināt īres līgumu.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta
(trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu „Par sociālo palīdzību”, un 10 .pantu, kas
nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis un 11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa
īres līgums un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds
PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz
vienu gadu,
3.2. pagarināt ar XX, dzīvo XX, Skrundas novadā sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem;
3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
27. §
Par dzīvokļa maiņu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļa
maiņu.
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 27.06.2013. saņemts XX, dzīvo XXs pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli XX pagastā, Skrundas
novadā,
2.2. Skrundas novada pašvaldībā 05.07.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli uz XX pagastā, Skrundas
novadā,
2.3. Skrundas novada pašvaldībā 05.07.2013. saņemts XX, dzīvo XXs pagastā,
Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli uz XX pagastā, Skrundas
novadā.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas
nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumi, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai,
19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās
telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis
BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. atļaut XX, dzīvo XXpagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XX pagastā,
Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz nenoteiktu laiku,
3.2. atļaut XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XX pagastā,
Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz nenoteiktu laiku,
3.3. atļaut XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XX pagastā,
Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz nenoteiktu laiku,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
28. §
Par dzīvojamās telpas apakšīri
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvojamās
telpas jeb dzīvokļa apakšīri.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā 21.06.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas
novadā, iesniegums ar lūgumu ielaist dzīvoklī apakšīrnieku XX.
3. Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 9.panta piektā daļa, kas nosaka, ka
iemitināšanai īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā nepieciešama izīrētāja, īrnieka un visu tajā
dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana un 18.panta pirmā daļa, kas nosaka,
ka dzīvojamās telpas apakšīres līgums slēdzams rakstveidā, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis
BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. atļaut XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, slēgt apakšīres līgumu ar XX uz dzīvokli
XX, Skrundas novadā;
3.2. noteikt, ka noslēgto apakšīres līgumu saskaņo ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” valdes locekli Aivaru RUDZROGU.
29. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
N. KLEINBERGA
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1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas
Kāpiņas sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīdus kārtībā no personas, kurai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 25.07.2013. par īpašumu XX pagastā,
Skrundas novadā, Ls 134,30 (viens simts trīsdesmit četri lati un 30 santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 121,73 (viens simts divdesmit viens lats un 73 santīmi), nokavējuma
nauda Ls 12,57 (divpadsmit lati un 57 santīmi).
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. Panta otro daļu, kas
nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta
- maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā
spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas
nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī
citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto
nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot ,,par” - 11
(Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andris
BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta
ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu no XX, personas kods XX, deklarētā adrese Saldus XX, Skrundas
novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 134,30 (viens simts trīsdesmit četri lati
un 30 santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 121,73 (viens simts divdesmit viens lats un 73
santīmi), nokavējuma nauda Ls 12,57 (divpadsmit lati un 57 santīmi);
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU;
3.3. lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par
to iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.
30. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Mednieki”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā zemes gabala sadalīšanai
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata LVM Nekustamie īpašumi, juridiskā adrese „Boju muzejs”,
Kazdangas pagasts, Aizputes novads Nekustamo īpašumu vadītājas XX 22.07.2013.
iesniegumu, par zemes gabala „Mednieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā ar kadastra
Nr. XX sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei.
2. Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projektu ierosina
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zemes īpašnieks. Šī likuma 8.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabala sadalīšanai.
2.1. Nekustamais īpašums „Mednieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā ar
kadastra Nr. XX pieder XX, saskaņā ar Zemesgrāmata apliecību, Skrundas pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 67. Ar 2013.gada 18.jūlijā Kurzemes Apgabaltiesas Zvērinātas
notāres Baibas SKREBAS izdotu Pilnvaru Nr. 4313, XX pārstāv AS „Latvijas valsts meži”
pilnvarotā pārstāve XX;
2.2. Zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā
īpašuma „Mednieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā sadalīšanai ir pamatots.
3. Pamatojoties uz zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, MK 2011.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi„ II daļu un
Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007.,
atklāti balsojot ,,par” - 11 (Aldis BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Mednieki”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā ar kadastra Nr. XX, zemes ierīcības projektu, sakarā ar zemes
gabalu sadalīšanu;
3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi:
3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā,
3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns,
3.2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi,
3.2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam;
3.3. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007.;
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo
domes sēdi par slēgtu.
Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 15.08.2013., plkst. 0800, kārtējo
domes sēdi sasaukt 22.08.2013., plkst. 0800.
Sēde slēgta plkst. 0820
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
26.07.2013.

Sēdi protokolēja

I. Freimane
26.07.2013.
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