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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 

2015.gada 24.septembrī                                                     Nr.15 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2015 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2015 „Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā” apstiprināšanu 

3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas 

centrā 

4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu 

5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

6. Par pašvaldības autoceļu nodošanu 

7. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

8. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

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

apstiprināšanu 

11. Par saimniecības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

13. Par nekustamo īpašumu XXX un XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apvienošanu, vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu 

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

zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

15. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants atradnei XXX, XXX 

pagastā, Skrundas novadā 

16. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

17. Par Skrundas Profesionālās vidusskolas bijušo audzēkņu transporta izdevumiem 

nokļūšanai uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu 

18. Par noteikumu „Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas 
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Republikas proklamēšanas gadadienā” apstiprināšanu 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

20. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

21. Par īres līgumu pagarināšanu 

22. Par īres līguma pārslēgšanu 

23. Par dzīvojamās telpas maiņu 

24. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām 

25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 
 

Piedalās  

deputāti: Ivars GRUNDMANIS 

 Juris JAUNZEMS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

  Gunārs ZEME  
 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Aldis BALODIS (aizņemts pamatdarbā) 

Ivo BĀRS (atrodas ārzemēs) 

Andris BERGMANIS  (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (aizņemts lauksaimniecības darbos) 

 

Klausās:  

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

tehniskā sekretāre    Dace BUĶELE 

izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

2. Par grozījumiem Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā 

3. Par izmaiņām Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā 
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4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

INFORMĀCIJAI 

Tiks skatīts 17.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemtais O. Kalpaka Rudbāržu 

pamatskolas iesniegums Skrundas novada domei ar lūgumu rast iespēju veikt veselības 

apdrošināšanu skolas pedagoģiskajam personālam. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos 

jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar 

domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2015 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2015 „Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets” apstiprināšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā” apstiprināšanu 

3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas 

centrā 

4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu 

5. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

6. Par pašvaldības autoceļu nodošanu 

7. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

8. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

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

apstiprināšanu 

11. Par saimniecības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

13. Par nekustamo īpašumu XXX un XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apvienošanu, vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu 

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

zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

15. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants atradnei XXX, XXX 

pagastā, Skrundas novadā 

16. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

17. Par Skrundas Profesionālās vidusskolas bijušo audzēkņu transporta izdevumiem 

nokļūšanai uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu 

18. Par noteikumu „Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas 

Republikas proklamēšanas gadadienā” apstiprināšanu 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

20. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

21. Par īres līgumu pagarināšanu 

22. Par īres līguma pārslēgšanu 
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23. Par dzīvojamās telpas maiņu 

24. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām 

25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

26. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

27. Par grozījumiem Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā 

28. Par izmaiņām Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā 

29. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

 

INFORMĀCIJAI 

Tiks skatīts 17.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemtais O. Kalpaka Rudbāržu 

pamatskolas iesniegums Skrundas novada domei ar lūgumu rast iespēju veikt veselības 

apdrošināšanu skolas pedagoģiskajam personālam. 

 

1. § 

 Par saistošo noteikumu Nr. 7/2015 „Grozījumi 2015.gada  

29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Skrundas novada  

pašvaldības 2015.gada budžets” apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „pašvaldība 

patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības 

budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

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

pašvaldības domes (padomes) ēkā un pakalpojumu centros”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2015 „Grozījumi 2015.gada 29.janvāra 

 saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Skrundas  novada pašvaldības 2015.gada 

budžets”” (1.pielikums uz 1 lpp.).  

2. § 

 Par saistošo noteikumu Nr. 8/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā” apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kas nosaka, ka 

„tikai dome var pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā 

noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus”, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

3.panta pirmās pirmo un otro teikumu, kas nosaka, ka „nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai 

likmes no 0.2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības 

savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. 

Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1.5 procentus no nekustamā īpašuma 

kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā” 

(2.pielikums uz 2 lpp.). 
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3. § 

 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu  

Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu 

internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores Daces MICKUS iesniegumu par 

maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Rudbāržu internātpamatskolā – 

rehabilitācijas centrā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt ar 01.10.2015. šādus Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas 

centra maksas pakalpojumus: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Paskaidrojumi Cena bez PVN 

(EUR) 

1. Diennakts īres maksa par 

internāta istabas īri (mēbelēta 

istaba, inventārs): 

 ar savu gultas veļu 

 bez savas gultas veļas 

 

 

 

1 personai 

1 personai 

 

 

 

5.00 

8.00 

2. Veļas mašīnas izmantošana 1  mazgāšanas cikls (5 kg) 1.90 

3. Dušas izmantošana individuāli 1 personai/1 reize 1.17 

4. Ēdināšanas pakalpojumi: 

4.1. Dažādu pasākumu gadījumos – 

nometnes, sporta pasākumi u.c. 

1 personai/dienā 7.00 

4.2. Maksa par ēdienu pārpalikumiem  1 spainis 0.10 

5. Skolas ēdināšanas bloka telpu noma, iekļaujot komunālos  

maksājumus, stunda ārpus ēdnīcas darba laika: 

5.1. Ēdamzāles telpa 1 stunda 4.80 

5.2. Kafejnīcas telpa 1 stunda 3.80  

5.3. Virtuves telpas, elektroierīču 

izmantošana 

1 stunda 5.50 

6. Skolas telpu nomas maksas: 

6.1. Aktu zāle 1 stunda 4.27 

6.2. Skolas sporta zāles izmantošana 1 stunda 5.55 

6.3. Nedzīvojamo telpu (vestibila) 

noma 

1 stunda 1.75 

6.4. Klašu telpu izmantošana 

(nakšņošanai) 

1 personai/diennaktī 1.10 

6.5. Klašu telpas (par vienu klasi) pirmā stunda 

katra nākamā stunda 

2.84 

1.42 

6.6. Masāžas telpas izmantošana (ar 

masāžas galdu) 

1 stunda 3.00 
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7. Futbola laukuma izmantošana 1 stunda 2.35 

8. Volejbola laukuma 

izmantošana 

1 stunda 2.35 

9. Skolas zaļās zonas izmantošana 

pasākumos 

1 stunda 1.65 

10. Telts vieta 1 vienība 2.85 

11. Trenažieru telpu izmantošana 1 stunda/1 persona 0.71 

12. Maksa par darbu ar 

interaktīvo tāfeli darbam e-

mācību vidē 

1 akadēmiskā stunda 11.39 

13. Datorklases noma mācību 

grupu apmācībai, kas notiek 

ārpus skolā realizējamām 

vispārējās izglītības 

programmām 

akadēmiskā stunda 9.96 

14. Datora izmantošana 1 stunda 0.50 

15. Projektora noma 1 stunda 2.84 

16. Maksa par skaņas aparatūras 

nomu 

1 stunda 9.90 

17. Kopēšanas darbi, kas nav saistīti ar mācību procesu 

17.1. A4 formāta lapa no vienas puses 

no abām pusēm 

0.08 

0.10 

17.2. A3 formāta lapa no vienas puses 

no abām pusēm 

0.15 

0.17 

17.3. Tematiskā pieprasījuma izpilde 

(arhīva dokumentu sagatavošana, 

izsniegšana, izsūtīšana) 

1 vienība 3.45 

18. Ar izglītības procesu saistītās 

dokumentācijas dublikāta 

izsniegšana absolventiem 

1 vienība 3.45 

19. Mikroautobusa VW T5 (astoņas sēdvietas) noma: 

19.1. Diennakts (neierēķinot degvielu) 28.46 

19.2. Par 1 km braukšanas laikā 0.43 

19.3 Par 1 h dīkstāves laikā 5.12 

19.4. Par nokļūšanu no garāžas līdz pakalpojumu sniegšanas vietai 

un pēc pakalpojuma sniegšanas nokļūšanu līdz garāžai, līdz 20 

km  

8.00 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Rudbāržu internātpamatskolas – 

rehabilitācijas centra direktori Daci MICKUS. 
 

4. § 

 Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas  

ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto domes 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt atlikušo daļu 

ikgadējo atvaļinājumu no 19.10.2015.  



7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25.aprīļa „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” 2.7.punktu, kas nosaka, ka 

„priekšsēdētāja atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda 

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

pienākumu pildīšanu 30% (trīsdesmit procenti) no tam noteiktās mēnešalgas, ja viņš 

vienlaicīgi ir domes vai pašvaldības iestādes amatpersona/darbinieks”,  9.5.punktu, kas 

nosaka, ka „darbinieks saņem atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no 

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

daļas” 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” – 9 (Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs 

ZEME), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta 

ROBEŽNIECE un domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz 

likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada 

dome nolemj:  

2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

 apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma atlikušo daļu un papildatvaļinājumu 5 darba dienas 

no 19.10.2015. līdz 06.11.2015.,  

 2.2. izmaksāt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit) apmērā no mēnešalgas saistībā ar aiziešanu 

pilnā ikgadējā atvaļinājumā, 

2.3. uzdot domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas 

pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

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

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Salumeju BALCERI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

5. § 

 Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/9 no 08.09.2015. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu 

nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi 

neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 

summā”, 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs 

zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 

32.pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles rīkotājs 

apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus 

apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu 
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nokārtošanas”, likuma 35.pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. 

un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā 

likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda 

persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 

18.pants); (2) Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz 

mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem 

noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas 

atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 

32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/9  no 08.09.2015 par nekustamā īpašuma - Garāžas III Nr.5, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli (3.pielikums uz 3 lpp.). 
 

6. § 

 Par pašvaldības autoceļu nodošanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 30.07.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto AS 

„Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-

1004, struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi Nekustamo īpašumu vadītājas XXX vēstuli 

par pašvaldības ceļu „Valki Mednieki Zirņu pagasts”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

kadastra numurs XXX, „Pankopi Valki Mednieku ceļa krustojums”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, kadastra numurs XXX, „Pankopi Zirņu pagasts”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, kadastra numurs XXX un „Baložu ceļš”, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, kadastra numurs XXX, pārņemšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „Valki Mednieki Zirņu pagasts”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā 

ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums „Pankopi Valki Mednieku ceļa krustojums”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai 

saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.3. nekustamais īpašums „Pankopi Zirņu pagasts”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra numurs XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar 

Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.4. nekustamais īpašums „Baložu ceļš”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX. 

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

punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 42.panta otro daļu, 43.pantu un Pārejas noteikumu 

3.punktu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. nodot bez atlīdzības īpašumā valstij, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 

personā, Skrundas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus - autoceļus:  

3.1.1. „Valki Mednieki Zirņu pagasts”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra numurs XXX, 

3.1.2. „Pankopi Valki Mednieku ceļa krustojums”, Skrundas pagastā, Skrundas 



9 

novadā, kadastra numurs XXX, 

3.1.3. „Pankopi Zirņu pagasts”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, 

3.1.4. „Baložu ceļš”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX. 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
  

7. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas XXX,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 27.08.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

2. 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 2011.gada 

12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma „Par 

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus ielām, laukumiem 

pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, un 

17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada 

pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk 

– adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt 27.08.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 1.8 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 5.1 ha platībā  jaunu nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3325; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 1.0 ha platībā atstāt nosaukumu un adresi XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV- 3325; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

  Par zemes ierīcības projekta lietas XXX,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.08.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 
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2. 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 2011.gada 

12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma „Par 

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus ielām, laukumiem 

pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, un 

17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada 

pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk 

– adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt 26.08.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 9.4 ha platībā nosaukumu XXX, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3325; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 23.5 ha platībā un uz tā atrodošam ēkām atstāt 

nosaukumu un adresi XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV- 3325; zemes 

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

lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

  Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, 

 Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.08.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

2. 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 2011.gada 

12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma „Par 

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus ielām, laukumiem 

pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, un 

17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada 

pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk 

– adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem 
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Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt 28.08.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.6 ha platībā  un uz tā atrodošām ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem XXX un XXX nosaukumu un adresi XXX, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve, 

2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.736 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem XXX, XXX, XXX un XXX nosaukumu un adresi XXX, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 1001 

– rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

2.4. paliekošai zemes vienībai 2.14 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX atstāt nosaukumu un 

adresi XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV- 3326; zemes gabala lietošanas 

mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

  Par zemes ierīcības projekta lietas XXX,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.08.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

2. 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 2011.gada 

12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma „Par 

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus ielām, laukumiem 

pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, un 

17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada 

pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk 

– adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt 20.08.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 10.0 ha platībā nosaukumu XXX, Nīkrāces 
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pagasts, Skrundas novads, LV-3320; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 8.9 ha platībā atstāt nosaukumu XXX, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, LV- 3320; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

 Par saimniecības XXX, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 31.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX valdes locekļa XXX, iesniegumu par saimniecības XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX 

saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 2.4 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 40.2 ha platībā, 

2.3. ar 27.08.2015. noslēgto pirkuma līgumu (reģistra Nr.XXX), kas sastādīts pie 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES, prakses vieta 

Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, XXX, tās valdes locekļa XXX personā, no XXX 

iegādājusies vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXX, 40.2 ha platībā, kas 

atdalāma no saimniecības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. sadalīt saimniecību XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

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

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320; zemes 

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

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

12. § 

 Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, pilnvarotās personas XXX iesniegumu par saimniecības 

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX 

saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 18 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 3.1 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 0.8 ha platībā, 

2.3. ar 01.09.2015. pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Larisas 

MEDVEDEVAS, prakses vieta Pasta ielā 7A, Liepājā, izdotu Speciālpilnvaru (reģistra 

Nr. XXX) XXX pilnvaro XXX dalīt nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.4. ar 03.09.2015. pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Larisas 

MEDVEDEVAS, prakses vieta Pasta ielā 7A, Liepājā, izdotu Ģenerālpilnvaru 

(reģistra Nr. XXX) XXX pilnvaro XXX pārstāvēt sabiedrību. 

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” 

un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. sadalīt saimniecību XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, un atdalāmām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.8 ha platībā un 

ar kadastra apzīmējumu XXX, 3.1 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324; zemes vienību lietošanas mērķis – 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  

 

13. § 

  Par nekustamo īpašumu XXX un XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apvienošanu, vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu 

 L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu par nekustamo 

īpašumu XXX un XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienotas adreses 

un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX 

saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no būvju īpašuma ar kadastra apzīmējumu XXX, 

būves kadastra apzīmējums XXX, 

2.3. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder Skrundas 

novada pašvaldībai saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 

XXX, 

2.4. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 

0.186 ha platībā, 

2.5. ar 29.05.2015. noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.XXX XXX 

iegādājusies no Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu 
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pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. apvienot nekustamos īpašumus XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra numurs XXX, kas sastāv no būvju īpašuma (būves kadastra apzīmējums 

XXX), un XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.186 ha platībā, un 

apvienotiem nekustamajiem īpašumiem piešķirt vienotu adresi un nosaukumu XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324; zemes vienības lietošanas mērķis – 

1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

14. § 

 Par dzīvokļa XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

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

„dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:   

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

novada pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

15. § 

  Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu  

smilts-grants atradnei XXX, XXX pagastā, Skrundas novadā 

 L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.08.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, tās struktūrvienības XXX vadītāja XXX iesniegumu 

(reģ. Nr. XXX) ar lūgumu izdot Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-

grants atradnei XXX, kas atrodas zemes īpašumā XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar 

kopējo platību 884.77 ha, reģistrēts Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

XXX, īpašnieks XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, 

2.2. 2015.gada 07.maijā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 

izdevusi Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņu) atradnes pasi, kas derīga līdz 

2040.gada 06.maijam, un ieguves limitu smilts-grants atradnei XXX, XXX pagasts, 
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Skrundas novads. Atradnes platība 60.03 tūkst. m2. Derīgo izrakteņu veids: smilts - 

349.22 tūkst. m3. 

3. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un pamatojoties uz likuma „Par zemes dzīlēm” 4.panta 

piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves 

limitus, izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei”, 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. un 33.punktu, 

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., 5. un 7.punktu, 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 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. izsniegt XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Bieži sastopamo derīgo 

izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants atradnei XXX, kas atrodas zemes īpašumā 

XXX, XXX pagastā, Skrundas novadā (4.pielikums uz 8 lpp.), 

3.2. noteikt, ka atļauja derīga līdz 2040.gada 06.maijam, 

3.3. noteikt, ka pirms atļaujas saņemšanas XXX, reģ. Nr. XXX, nepieciešams 

samaksāt valsts nodevu 142.29 EUR (viens simts četrdesmit divi eiro, divdesmit 

deviņi centi) apmērā, ieskaitot to Skrundas novada pašvaldības kontā, 

3.4. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI un 

pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

16. § 

 Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

L.ROBEŽNIECE 
 

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” – 10 (Ivars GRUNDMANIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Gunta 

STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:    

1. izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas 

sastāvā: 

1.1. atbrīvot no administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 

Laimoni BIVBĀNU, 

  1.2. ievēlēt administratīvajā komisijā locekli Ritvaru STEPANOVU, 

1.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvs 

sekojošs: 

komisijas priekšsēdētāja:             Guna SKREBELE, 

komisijas locekļi:                    Inga RENCE – REMTE, 

Benita LIELĀMERE, 

Normunds DANENBERGS, 

Kristiāna RUBENE, 

Ints FOLKMANIS, 

Ritvars STEPANOVS. 
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17. § 

 Par Skrundas Profesionālās vidusskolas bijušo audzēkņu transporta  

izdevumiem nokļūšanai uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu 

L.ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumu Nr.277 (prot. Nr.26, 12. §) 

„Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju” kurā teikts, ka saskaņā ar Profesionālās 

izglītības likuma 14.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās 

daļas 1.punktu ar 2015. gada 1.septembri likvidēt Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - 

ministrija) padotībā esošo valsts izglītības iestādi - Skrundas Profesionālo vidusskolu 

(turpmāk - vidusskola) -, to pievienojot ministrijas padotībā esošajai valsts izglītības iestādei - 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam (turpmāk - tehnikums), likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka, „lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums „atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības 

budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kas nosaka, ka „turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

1. apstiprināt daļēju ceļa izdevumu segšanu bijušajiem Skrundas Profesionālās 

vidusskolas audzēkņiem, kuru dzīves vieta deklarēta Skrundas novada 

administratīvajā teritorijā un kuri turpina mācības Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikumā, nokļūšanai vienu reizi nedēļā no dzīvesvietas līdz skolai un atpakaļ, 

noformējot e-talonu un/vai brīvbiļeti: 

1.1. XXX (2.kurss, maršruts Raņķi – Kuldīga-Raņķi), 

1.2. XXX (3.kurss, maršruts Skrunda - Kuldīga-Skrunda), 

1.3. XXX (2.kurss, maršruts Jaunmuiža-Skrunda-Jaunmuiža un Skrunda - 

Kuldīga – Skrunda), 

1.4. XXX (2.kurss, maršruts Skrunda - Kuldīga – Skrunda), 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI, 

pašvaldības aģentūras ,,Sociālais dienests” direktori Andu VĪTOLU. 
 

18. § 

 Par noteikumu „Par Skrundas novada domes apbalvojumu  

piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

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

„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

1. apstiprināt noteikumus „Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” (5.pielikums uz 2 lpp.), 

2. noteikt, ka ar šo noteikumu apstiprināšanas dienu spēku zaudē Skrundas novada 

domes 29.10.2015. sēdē (prot. Nr. 18, 14.§) apstiprinātais nolikums „Par Skrundas 

novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienā”.     
 

 

http://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/20244-profesionalas-izglitibas-likums#p14
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
http://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p15
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19. § 

 Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

L.ROBEŽNIECE 
 

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 13.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 17.08.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli 

Skrundā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 19.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 27.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 31.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 01.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 07.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 07.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 09.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 11.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Skrundā. 

3. Izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, personīgos 

iesniegumus, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

4.pantu, kas nosaka „pašvaldība, kura sniedz palīdzību”, 7.pantu, kas nosaka kārtību, kādā 

reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, 8.pantu par palīdzības 

reģistru, 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, atklāti balsojot, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj:  

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.2. uzņemt XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

vispārējā kārtībā, 

3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundas novadā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām 

kārtām, 

3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.6. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 
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3.7. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

3.8. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.9. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.10. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.11. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

20. § 

  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 31.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 07.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 

3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, un 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka 

palīdzības veidus, 16.pantu, kas nosaka noteikumus, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai 

telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

21. § 

 Par īres līgumu pagarināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

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 17.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 24.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 26.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 27.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 
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novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 01.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 07.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas 

nosaka, ka „izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz 

kādu termiņu slēdzams īres līgums”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, kas nosaka 

dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus un 6.pantu, kas nosaka dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, un likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams 

sociālais dzīvoklis, 11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem 

iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 

sešiem mēnešiem, 

3.2. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 3 

(trīs) gadiem, 

3.3. pagarināt sociālās dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX 

uz sešiem mēnešiem, 

3.4. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 

sešiem mēnešiem, 

3.5. pagarināt sociālās dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX 

uz sešiem mēnešiem, 

3.6. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz trīs 

mēnešiem, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

22. § 

 Par īres līguma pārslēgšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par īres līgumu 

pārslēgšanu uz cita īrnieka vārda. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada pašvaldībā 

03.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt 

dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu no mātes XXX vārda (mirusi XXX) uz 

XXX vārda.  

3. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 

telpas īres līguma nosacījumus var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties”, un 

14.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī 

dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā 

īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. atļaut pārslēgt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu no XXX uz 

XXX vārda, slēdzot līgumu uz trīs mēnešiem, 
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3.2. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

locekli Gunu SKREBELI. 
 

23. § 

 Par dzīvojamās telpas maiņu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

dzīvojamās telpas maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 13.08.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt piešķirto dzīvojamo telpu XXX, 

Skrundā, uz XXX, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 15.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvojamo telpu uz XXX, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka 

palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās pašvaldībai 

piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo 

telpu, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj:   

3.1. atļaut XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, mainīt dzīvojamo telpu uz 

XXX, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.2. atļaut XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, mainīt dzīvojamo telpu uz XXX, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

locekli Gunu SKREBELI. 
 

24. § 

 Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par atteikumu 

no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām. 

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

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 31.08.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 01.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 10.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 16.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, un personīgajiem iesniegumiem, 
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atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. pārtraukt ar XXX īres līguma tiesības uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā, 

ar 30.09.2015., 

3.2. pārtraukt ar  XXX īres līguma tiesības uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas 

novadā, ar 30.09.2015., 

3.3. pārtraukt ar  XXX īres līguma tiesības uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas 

novadā, ar 30.09.2015., 

3.4. pārtraukt ar XXX īres līguma tiesības uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā, 

ar 01.10.2015., 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

locekli Gunu SKREBELI. 
 

25. § 

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

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 pašvaldībā 29.07.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā: 

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

2.1.2. 07.09.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.1.3. XXX līdz šim brīdim (17.09.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 11.08.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX), XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX) 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā: 

2.2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.2. 07.09.2015. XXX, XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas 

novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.2.3. XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim (17.09.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 18.08.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas 

novadā: 

2.3.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.3.2. 07.09.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3.3. XXX līdz šim brīdim (17.09.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 25.08.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas 

novadā: 

2.4.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.4.2. 07.09.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 
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pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4.3. XXX līdz šim brīdim (17.09.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 25.08.2015. saņemts iesniegums no Skrundas novada 

pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA par XXX (personas kods XXX), XXX 

(personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX 

(personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX 

(personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX) un 

XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma 

Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. 

2.5.1. nekustamais īpašums Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai. 28.07.2015. ir apsekota 

dzīvojamā māja Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, par ko 

ir sastādīts tehniskās izpētes atzinums, ka ēkas konstrukcijas kopējā 

nolietošanās pakāpe ir ~ 91,3%, slēdziens – ēka atrodas avārijas stāvoklī un ir 

demontējama, 

2.5.2. visām 2.5.punktā  minētajām deklarētajām personām 07.09.2015. izsūtīts 

uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu 

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5.3. 10.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā ieradās XXX un informēja 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI par to, ka XXX un viņas 

nepilngadīgā dēla XXX faktiskā dzīvesvieta ir XXX, Skrundas novadā. Citus 

dzīvesvietas pierādošos dokumentus XXX nevarēja uzrādīt, 

2.5.4. 11.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā ieradās XXX un XXX. XXX 

informēja, ka viņas faktiskā dzīvesvieta ir XXX, Skrundas novadā. Citi 

dzīvesvietas pierādoši dokumenti XXX nav. XXX informēja, ka viņas faktiskā 

dzīvesvieta kopā ar nepilngadīgo bērnu ir XXX novadā.   

2.5.5. pārējās uzaicinātās personas līdz šim brīdim (17.09.2015.) Skrundas 

novada pašvaldībā nav ieradušās, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par 

deklarēto dzīvesvietu. 

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

pārbaudi un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

iestāde anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un 

Ministru Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas 

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

– 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

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

kods XXX),  

3.2. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 

XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX), 

3.3. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX),  

3.4. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.5. anulēt deklarēto dzīvesvietu Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas 

kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas 

kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas kods XXX), XXX (personas 

kods XXX), XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX), 

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

FREIMANI, 
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3.7. par pieņemto lēmumu informēt Skrundas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Antru 

EISAKU. 
 

26. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas XXX,  

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.09.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. 

2. 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 2011.gada 

12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma „Par 

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus ielām, laukumiem 

pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, un 

17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada 

pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk 

– adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt 04.09.2015. SIA XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašumu XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 12.7 ha platībā nosaukumu XXX, Skrundas 

novads, LV-3323 un pievienot saimniecībai XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā; 

zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība, 

2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 7.6 ha platībā nosaukumu XXX, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3323 un pievienot saimniecībai XXX, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, 

2.4. paliekošai zemes vienībai 55.7 ha platībā atstāt nosaukumu XXX, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads, LV- 3323; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

27. §  

 Par grozījumiem Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā 

L.ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu 

internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktores Daces MICKUS iesniegumu par 

grozījumiem izglītības iestādes nolikumā. 
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Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI, kura paskaidro, ka sagatavotie grozījumi pašvaldības budžetu neskar. Tā kā 

iestādes dibinātājs ir pašvaldība, tad mums no savas puses ir jādod akcepts izstrādātajiem 

grozījumiem iestādes nolikumā.  

2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka attiecīgās iestādes 

nolikumu apstiprina iestādes dibinātājs, un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu, kas nosaka, 

ka Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir tās nolikums, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. izdarīt Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā 

(apstiprināts ar Skrundas novada domes 30.04.2015. sēdes (prot. Nr. 8, 15.§) lēmumu) 

šādus grozījumus: 

 2.1.1. izteikt 110.punktu šādā redakcijā: 

„Iestāde apmaksā izglītojamiem ceļa izdevumus 4 reizes mēnesī vienā virzienā 

braucienam uz mājām.” 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu  FLUGRĀTI. 
 

28. §  

 Par izmaiņām Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā 

L.ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, G. ZEME 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.09.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Nīkrāces 

pamatskolas direktores Anitas SEBEŽAS iesniegumu par izmaiņām Nīkrāces pamatskolas 

amatu sarakstā. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI, kura paskaidro, ka Nīkrāces pamatskolā saistībā ar bērnu skaita samazināšanos 

ir palikusi vakanta 0.2 slodzes uz pirmsskolas skolotāja palīgu. Skolas akreditācijas komisija 

norādīja, ka skolai ir nepieciešama bibliotekāra štata vieta. Skolas administrācija ir nolēmusi 

šo vakanci sadalīt divās daļās, atstājot 0.1 slodzi pirmsskolas skolotāja palīgam un 0.1 slodzi 

bibliotekāram.  

Deputāts Gunārs ZEME jautā, vai Nīkrācē būs divas bibliotēkas. Inga FLUGRĀTE paskaidro, 

ka tā ir skolas bibliotēka un slodze paredz strādāt 4 stundas nedēļā. Štata vieta ir 

nepieciešama, lai būtu cilvēks, kas uzņemtos atbildību par materiālajām vērtībām, par ko tika 

aizrādīts no akreditācijas komisijas. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 ,,Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka ,,pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, 

instrukcijas)”, 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 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. grozīt  pirmsskolas skolotāja palīga darba slodzi no 0.2 uz 0.1 (darba algas likme 

360.00 EUR (trīs simti sešdesmit euro)) ar 2015.gada 01.oktobri. 

2.2. izveidot jaunu amata vienību – izglītības iestādes bibliotekārs (profesijas kods 

3433 03), nosakot 0.1 darba slodzi un 420.00 EUR (četri simti divdesmit euro) darba 

algas likmi, ar 2015.gada 01.oktobri. 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI, 

Administratīvās nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI, Finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI un grāmatvedi Salumeju BALCERI. 
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29. §  

 Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/9 no 21.09.2015. un nomas tiesību 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”, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

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

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

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

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

8.panta otro daļu, kas nosaka, ka „atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

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

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

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

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

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

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

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

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11.pantu, kas nosaka, ka „(1) sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma 

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

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

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

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

īpašuma. (2) sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami 

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

attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas 

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

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

pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma 

tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums 

par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka 

sludinājumā norādītajā termiņā. (4) ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav 

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības 

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400 euro,- pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

2.1. izsolīt nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās telpas: 

2.1.1. Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 367.8 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 10.11.2015., plkst.10:00, 

ar sākotnējo cenu 0.65 EUR/m2 ( nulle euro, sešdesmit pieci centi) un PVN, 

2.1.2. Skolas ielā 4, Jaunmuižā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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platību 195.1 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 10.11.2015., plkst.10:20, 

ar sākotnējo cenu 0.43 EUR/m2 (nulle euro, četrdesmit trīs centi) un PVN, 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.1.1/9 no 21.09.2015. (6.pielikums uz 1 lp.), 

2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma: 

2.3.1. Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 367.8 m2, nomas tiesību izsoli, 

2.3.2. Skolas ielā 4, Jaunmuižā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 195.1 m2, nomas tiesību izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma: 

2.4.1. Raiņa ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoles 

noteikumus (7.pielikums uz 2 lpp.), 

2.4.2. Skolas ielā 4, Jaunmuižā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoles 

noteikumus (8.pielikums  uz 2 lpp.), 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. un 12.panta nosacījumus. 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē, ka ir saņemts Skrundas novada domei adresēts 

iesniegums no O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas pedagogiem ar lūgumu rast iespēju veikt 

veselības apdrošināšanu skolas pedagoģiskajam personālam.  

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS izsaka viedokli, ka gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums 

pedagogus apdrošināt, tad jāapdrošina ir visa novada pedagogi, kam visi klātesošie deputāti 

vienbalsīgi piekrīt. Galvenais jautājums ir par to, cik tas prasa finanšu līdzekļus no 

pašvaldības. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Finanšu nodaļas vadītājai Inārai 

MUCENIECEI, kura paskaidro, ka, lai apdrošinātu visus novada pedagogus, ir nepieciešami 

aptuveni 30 tūkstoši euro gadā. Apdrošināšanas gadījumā būtu jāmaina nolikums par atlīdzību 

Skrundas novada pašvaldībā, jo nolikumā ir punkts, kas paredz, ka tas neattiecas uz 

pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem u.tml. Pedagogiem ir jārēķinās 

ar to, ka tādā gadījumā pašvaldībai būs pienākums publicēt pedagogu atalgojumu. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē, ka ir iepazinusies ar informāciju Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk – LIZDA) mājas lapā, kurā teikts, ka 

arodbiedrības biedriem tiek piešķirta medicīnas apdrošināšana un citi pabalstu veidi. Deputātu 

starpā izvēršas diskusija par LIZDA darbību. Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS norāda, ka tā ir 

katra pedagoga brīva izvēle iestāties arodbiedrībā vai nē. Loreta ROBEŽNIECE norāda, ka 

tas bija viens no priekšlikumiem, kā varbūt šo situāciju risināt. Ir jāsaprot, kādas ir 

pašvaldības finansiālās iespējas, lai pedagogus apdrošinātu. Budžeta pieaugums netiek 

prognozēts un jāsaprot, ka apdrošināšanas izmaksas tiks segtas no izglītības iestādēm 

paredzētā budžeta, līdz ar to skolām jāizvērtē kādas sekas šis lēmums varētu atstāt. 

Deputāts Aivars SEBEŽS norāda, ka apdrošināšanas izmantošana nav nemaz tik vienkārša. Tā 

bijusi cīņa vairāk kā septiņu gadu garumā, lai panāktu, ka polišu iegādē ieguldītais 

finansējums tiktu atgūts atpakaļ vismaz 70% apmērā. Pirmsākumā tie esot bijuši tikai 30%. 

Polises cilvēkiem tiek iedotas, bet viņi tās neizmanto, jo tas ir ilgs un sarežģīts process, lai 

naudu no apdrošinātāja saņemtu atpakaļ. Finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE 

norāda, ka pirmajā gadā polisēs tika iztērēti 6 tūkstoši euro, bet atpakaļ tika atgūti 1 800 euro, 

kas arī ir aptuveni 30%. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE norāda, ka ir svarīgi, lai 

apdrošināšana tiktu arī izmantota. Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS norāda, ka jautājumu par 

pedagogu apdrošināšanu nedrīkst aizmirst. 

 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 
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sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 22.oktobrī, plkst. 

800, bet kārtējo domes sēdi 29.oktobrī, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         L. Robežniece 

         24.09.2015. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         24.09.2015.  


