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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 26.februārī                                                                                                            Nr. 4 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2015.gadam 

2. Par debitoru parādu norakstīšanu 

3. Par valsts un kancelejas nodevas samaksu par nekustamā īpašuma „Mežaine”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

4. Par noteikumu „Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto 

personu komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” apstiprināšanu 

6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

7. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā 

8. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam „Sierotava”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

9. Par zemes gabala „Pie Bitēm”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves 

zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, nosaukuma un adreses piešķiršanu 

10. Par robežu precizēšanu 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

12. Par zemes ierīcības projekta lietas „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

13. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Zem dārziņiem”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

14. Par rezerves zemes gabala „Purva laukums”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu, 

zemes gabala pievienošanu un adrešu piešķiršanu 

15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunvidenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, nosaukuma maiņu 

16. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada 

pašvaldības vārda 

17. Par ēku Skrundas novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē 

18. Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais 

dienests” nolikums” apstiprināšanu 
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19. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22/2013 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novadā” apstiprināšanu 

20. Par projekta iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fondam 

21. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikuma 

apstiprināšanu 

22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

23. Par dzīvokļu piešķiršanu 

24. Par īres līgumu pagarināšanu 

25. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

26. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 

 

Piedalās   
Deputāti: Aldis BALODIS 

  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Ainars PIĻECKIS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

  Gunārs ZEME  

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ivo BĀRS (atrodas Vācijā) 

Juris JAUNZEMS (atrodas slimnīcā) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

tehniskā sekretāre    Dace BUĶELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

           vadītāja Daina ĀBELE 

nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 
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Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā 

2. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

3. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Cieceres ielā 8A, Ciecerē, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

4. Par zemes ierīcības projekta lietas „Poriņi 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

5. Par zemes vienību platību precizēšanu un robežu skices apstiprināšanu 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

 
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” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2015.gadam 

2. Par debitoru parādu norakstīšanu 

3. Par valsts un kancelejas nodevas samaksu par nekustamā īpašuma „Mežaine”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

4. Par noteikumu „Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto 

personu komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu 

5. Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” apstiprināšanu 

6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

7. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā 

8. Par adreses maiņu nekustamam īpašumam „Sierotava”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

9. Par zemes gabala „Pie Bitēm”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves 

zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, nosaukuma un adreses piešķiršanu 

10. Par robežu precizēšanu 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

12. Par zemes ierīcības projekta lietas „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

13. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Zem dārziņiem”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

14. Par rezerves zemes gabala „Purva laukums”, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu, 

zemes gabala pievienošanu un adrešu piešķiršanu 

15. Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunvidenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, nosaukuma maiņu 

16. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada 

pašvaldības vārda 

17. Par ēku Skrundas novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē 

18. Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais 

dienests” nolikums” apstiprināšanu 

19. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22/2013 
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„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novadā” apstiprināšanu 

20. Par projekta iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fondam 

21. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikuma 

apstiprināšanu 

22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

23. Par dzīvokļu piešķiršanu 

24. Par īres līgumu pagarināšanu 

25. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

26. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

27. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

28. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā 

29. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

30. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Cieceres ielā 8A, Ciecerē, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

31. Par zemes ierīcības projekta lietas „Poriņi 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

32. Par zemes vienību platību precizēšanu un robežu skices apstiprināšanu 

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 
 

1. § 

 Par viena skolēna izmaksām Skrundas  

novada pašvaldības izglītības iestādēs 2015.gadam  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 20.2punktu, kas nosaka, kādi izdevumi iekļaujami izdevumu tāmē atbilstoši 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem, aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni, 

ņemot vērā izglītības iestādes iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, 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 viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2015.gadā (1.pielikums uz 1 lpp.).  
 

2. § 

 Par debitoru parādu norakstīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.02.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu par 

atļauju norakstīt debitoru parādus un veidot uzkrājumu šaubīgiem debitoriem. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. biedrības XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, parāds par atslēdznieka 

pakalpojumiem Saldus ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, no 29.05.2006. ir 6.72 EUR 

(seši euro, septiņdesmit divi centi), 

2.2. XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, parāds par ūdens piegādi un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Liepājas ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, 

2010.gadā ir 11.88 EUR (vienpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi), 

2.3. zemnieku saimniecības XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese  XXX, parāds par 

traktordarba pakalpojumiem no 07.12.2005. ir 12.59 EUR (divpadsmit euro, 

piecdesmit deviņi centi), 
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2.4. SIA XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, parāds par ūdens piegādi un 

kanalizācijas pakalpojumiem Saldus ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, no 2011.gada 

jūnija līdz 2012.gada decembrim ir 13.43 EUR (trīspadsmit euro, četrdesmit trīs 

centi), 

2.5. SIA XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, parāds par ūdens piegādes un 

kanalizācijas pakalpojumiem Liepājas ielā 25, Skrundā, Skrundas novadā, no 

2009.gada novembra līdz 2010.gada aprīlim ir 322.29 EUR (trīs simti divdesmit divi 

euro, divdesmit deviņi centi), 

2.6. XXX, reģ. Nr. XXX, likvidēta 30.01.2015. (pēc Lursoft datu bāzes informācijas), 

parāds par ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumiem veikalā „Vērdiņi”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, no 2012.gada maija līdz 2013.gada janvārim ir 34.99 EUR 

(trīsdesmit četri euro, deviņdesmit deviņi centi), 

2.7. XXX parāds par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalēju ielā 12A, Skrundā, 

Skrundas novadā,  apsaimniekošanu ir 1791.89 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 

deviņdesmit viens euro, astoņdesmit deviņi centi). 

3. 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” – 13 (Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 3 (Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Gunārs ZEME), balsojumā nepiedalās deputāts Aldis BALODIS, pamatojoties uz likumu „Par 

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

dome nolemj: 

3.1. atļaut norakstīt parādus: 

3.1.1. biedrībai XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, - 6.72 EUR (seši 

euro, septiņdesmit divi centi) par atslēdznieka pakalpojumiem Saldus ielā 9, 

Skrundā, Skrundā novadā, no 29.05.2006., 

3.1.2. XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, - 11.88 EUR (vienpadsmit 

euro, astoņdesmit astoņi centi) par ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanu Liepājas ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, 2010.gadā, 

3.1.3. zemnieku saimniecībai XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese  XXX, - 

12.59 EUR (divpadsmit euro, piecdesmit deviņi centi) par traktordarba 

pakalpojumiem no 07.12.2005., 

3.1.4. SIA XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, - 13.43 EUR 

(trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi) par ūdens piegādi un kanalizācijas 

pakalpojumiem Saldus ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, no 2011.gada jūnija 

līdz 2012.gada decembrim, 

3.1.5. SIA XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, - 322.29 EUR (trīs 

simti divdesmit divi euro, divdesmit deviņi centi) par ūdens piegādes un 

kanalizācijas pakalpojumiem Liepājas ielā 25, Skrundā, Skrundas novadā, no 

2009.gada novembra līdz 2010.gada aprīlim, 

3.1.6. SIA XXX, reģ. Nr. XXX, likvidēta 30.01.2015. (pēc Lursoft datu bāzes 

informācijas) - 34.99 EUR (trīsdesmit četri euro, deviņdesmit deviņi centi) par 

ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumiem veikalā „Vērdiņi”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, no 2012.gada maija līdz 2013.gada janvārim, 

3.2. atļaut veidot uzkrājumu šaubīgo debitoru parādiem XXX, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU 

un SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Gunu SKREBELI.   
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3. § 

 Par valsts un kancelejas nodevas samaksu par nekustamā īpašuma „Mežaine”,  

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada pašvaldībā 18.02.2015. saņemts Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 

zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses BOŽES iesniegums par valsts un kancelejas nodevas 

samaksas pieprasījumu par nekustamā īpašuma „Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

2. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas 3. un 4.punktu, kas nosaka, ka 

„nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles jāsamaksā šā likuma 34.panta pirmās daļas 

15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz 

ieguvēja vārda; valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatā”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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. iemaksāt zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses BOŽES depozīta kontā 

LV44TREL9199001002000 valsts nodevu 15517.96 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci 

simti septiņpadsmit euro, deviņdesmit seši centi), kas ir 2% no nekustamā īpašuma 

kadastrālās vērtības (775898.00 EUR), un kancelejas nodevu 21.34 EUR (divdesmit 

viens euro, trīsdesmit četri centi), 

2.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības 2015.gada teritorijas 

apsaimniekošanai paredzētie budžeta līdzekļi, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un finanšu 

nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

4. § 

 Par noteikumu „Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)  

un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Darba likuma 

53., 76. un 130.pantu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, un Skrundas novada pašvaldības 

grāmatvedības politiku, un citiem normatīvajiem aktiem, ir izstrādāti noteikumi „Par 

Skrundas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu 

komandējumiem un darba braucieniem”.  

2. Atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 noteikumus „Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu 

(darbinieku) un komandēto personu komandējumiem un darba braucieniem” 

(2.pielikums uz 3 lapām), 

2.2. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi, 

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

FREIMANI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=50500#p34
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5. § 

 Par saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 3.pantu, 12.panta pirmās daļas 1.,2., 4., 

9. un 10.punktu, uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un 

noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas”, un 

Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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.5/2015 „Grozījumi 2012.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” 

(3.pielikums uz 2 lpp.). 
 

6. § 

 Par pašvaldības īpašuma privatizācijas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2 no 10.02.2015., 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 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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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” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: 

2.1.1. „Saulstari”-17, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, ar nosacīto cenu 900.00 EUR (deviņi simti euro, nulle centi), 

2.1.2. „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar 

nosacīto cenu 1100.00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro, nulle centi), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 2 no 

10.02.2015. (4.pielikums uz 1 lapu),  

2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamo īpašumu izsoles: 

2.3.1. „Saulstari”-17, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX,  

2.3.2. „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumus: 

2.4.1. „Saulstari”-17, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX (5.pielikums uz 2 lapām),  

 2.4.2. „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX 

 (6.pielikums uz 2 lapām),  

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. 
 

7. § 

 Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā. 

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

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

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, 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. izslēgt Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 19.§) lēmuma „Par 

adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā” 2.1.10.apakšpunktu, 

2.2. saglabāt ēkām: dzīvojamai ēkai ½ (kadastra apzīmējums XXX) un šķūnim 

(kadastra apzīmējums XXX), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

XXX, adresi „Jaunbērzi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

2.3. saglabāt ēkām: dzīvojamai ēkai ½ (kadastra apzīmējums XXX) un šķūnim 
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(kadastra apzīmējums XXX), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

XXX, adresi „Kalnbērzi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326 (adreses 

klasifikatora kods 103774061), 

2.4. noteikt, ka adrese „Grāvnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (adreses 

klasifikatora kods 106313322) attiecas uz ēkām: dzīvojamo māju (kadastra 

apzīmējums XXX), kūti (kadastra apzīmējums XXX), šķūni (kadastra apzīmējums 

XXX) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXX, 

2.5. anulēt adresi „Gravnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads (adreses 

klasifikatora kods 103774094), 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

8. § 

  Par adreses maiņu nekustamam īpašumam „Sierotava”,  

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses maiņu nekustamam īpašumam „Sierotava”, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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. izmainīt adresi pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam „Sierotava”, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads (adreses kods 103390280), kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra Nr. XXX, un ēkas ar kadastra apzīmējumu XXX, uz 

adresi Liepu iela 22, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

 Par zemes gabala „Pie Bitēm”, Raņķu pagastā, Skrundas  

novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo  

zemes gabalu fondā, nosaukuma un adreses piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala „Pie Bitēm”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

fondā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka uz zemes gabala atrodas pašvaldībai 

piederošs ūdenstornis. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

un Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „kamēr Ministru kabinets 
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nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, vietējās pašvaldības dome var pieņemt 

lēmumu par rezerves fondā ieskaitītā zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai”, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, 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. ieskaitīt zemes gabalu „Pie Bitēm”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, no rezerves zemes fonda  pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, 

3.2. zemes gabalam 0.1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, un uz tā atrodošam 

ūdenstornim, piešķirt nosaukumu un adresi „Smilgu ūdenstornis”, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads, LV – 3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 1201 – ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

 Par robežu precizēšanu 
L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata 02.02.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, vēstuli Nr. DN-6.3.1./58-2015. par robežu precizēšanu. 

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

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

var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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. nodalīt no valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX daļas:  

2.1.1. 0.0233 ha platībā, un pievienot valsts autoceļam V1278 Ciecere – Ikaiši 

- Vārme ar kadastra apzīmējumu XXX, 

2.1.2. 0.3417 ha platībā, un atdalāmam zemes gabalam piešķirt jaunu 

nosaukumu „Dzelzceļnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads; zemes 

gabals ieskaitāms pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, 

2.2. nodalīt no valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX daļu 0.3417 ha platībā, un 

pievienot pašvaldības zemes gabalam P116 ar kadastra numuru XXX, un piešķirt 

vienotu nosaukumu Kuldīgas iela, Skrunda, Skrundas novads, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

 

11. § 

  Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Mūrnieki”,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.01.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 



11 

dzīvo XXX, pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX (Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas 

notāres Irīnas BIRZNIECES 27.01.2015. sagatavots Līgums par kopīga īpašuma dalītu 

lietošanu, reālo sadali un pilnvarojumu, reģistra Nr.XXX), iesniegumu par nekustamā 

īpašuma „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 

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

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder kopīgā īpašumā XXX un 

XXX, pamatojoties uz 18.12.2014. pirkuma līgumu (reģistra Nr. XXX), ko sastādījusi 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērināta notāre Irīna BIRZNIECE. Nekustamais īpašums sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 16.4 ha platībā. 

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

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

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

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, 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. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Mūrnieki”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar 

zemes gabalu sadalīšanu,  

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas „Kojnieki”,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.02.2015. SIA „Latvijasmērnieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Kojnieki”, 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 
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17.panta pirmo daļu, 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, Skrundas novada dome, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 09.02.2015. SIA „Latvijasmērnieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 30.1 ha platībā, un uz tā atrodošām ēkām, jaunu 

nosaukumu un adresi „Lejkojnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3326; 

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

ir lauksaimniecība, 

2.3. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 9.8 ha platībā jaunu nosaukumu „Lejkojnieki”, 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. paliekošai zemes vienībai 7.7 ha platībā atstāt nosaukumu „Kojnieki”, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.5. paliekošai zemes vienībai 8.5 ha platībā atstāt nosaukumu „Kojnieki”, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

 Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Zem dārziņiem”, Rudbāržu  

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala „Zem dārziņiem”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Zem dārziņiem”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008 0134, 15.4 ha platībā piekrīt 

Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 

14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”. 

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”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Zem dārziņiem”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX:  
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3.1.1. atdalāmam zemes gabalam 1.2 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 

„Graudiņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324; zemes gabala 

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

lauksaimniecība,  

3.2. paliekošam zemes gabalam 14.2 ha platībā atstāt nosaukumu „Zem 

dārziņiem”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324; zemes gabala 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

 Par rezerves zemes gabala „Purva laukums”, Skrundā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu, zemes gabala pievienošanu un adrešu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par rezerves zemes gabala „Purva laukums”, Skrundā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu, zemes gabala pievienošanu un adrešu piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts, ka rezerves zemes gabals „Purva 

laukums”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 1.19 ha platībā, ir 

starpgabals, un pēc konfigurācijas nav pastāvīgi izmantojams. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas 

nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 

brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 

ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu”, Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu, kas nosaka, 

ka „kamēr Ministru kabinets nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, vietējās 

pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par rezerves fondā ieskaitītā zemes gabala piederību 

vai piekritību pašvaldībai”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 

„Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, 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 rezerves zemes gabalu „Purva laukums”, Skrundā, Skrundas novadā, ar 

kadastra apzīmējumu XXX:  

3.1.1. pievienot atdalāmo zemes gabala daļu 1.0 ha platībā zemes gabalam 

„Kūdras purva darbnīca”, un piešķirt vienotu adresi „Kūdras purva darbnīca”, 

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

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,  

3.1.2. paliekošai zemes gabala daļai 0.19 ha platībā, un uz tā atrodošai 

dzīvojamai mājai „Kūdras māja 3”, piešķirt vienotu adresi „Kūdras māja 3”, 

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 0601 – 

vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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15. § 

 Par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Jaunvidenieki”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala „Jaunvidenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

nosaukuma maiņu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka pašvaldībai diviem piederošiem 

nekustamiem īpašumiem: zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 2.14 ha platībā, un 

zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.81 ha platībā, un uz tā atrodošam 

mājīpašumam, ir vienādi nosaukumi „Jaunvidenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. 

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”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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. mainīt nosaukumu pašvaldībai piederošam zemes gabalam „Jaunvidenieki”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX, 2.14 ha platībā, 

piešķirot jaunu nosaukumu „Lejasvidenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-

3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība,  

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

 Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu  

zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par dzīvokļu uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas 

novada pašvaldības vārda.  

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

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

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, 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 un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli:  

2.1.1. Dārza ielā 8-7, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.1.2. Dārza ielā 6-4, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.1.3. Dārza ielā 6-8, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.1.4. Sporta ielā 1A-17, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.1.5. Ventas ielā 5-5, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.1.6. Ventas ielā 5-11, Skrundā, Skrundas novadā, 

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

17. § 

  Par ēku Skrundas novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par ēku Skrundas novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka, 

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

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 pašvaldības bilancē par kadastrālajām vērtībām ēkas Skrundas novadā:  

2.1.1. „Jaunvidenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējumi: XXX; XXX; XXX; XXX un XXX, 

2.1.2. Liepu ielā 22, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM pasūtīt Valsts 

zemes dienestā ēku inventarizācijas, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 
 

18. § 

 Par saistošo noteikumu Nr.4/2015 „Skrundas novada  

pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikums” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 

direktores Andas VĪTOLAS sagatavotos saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Skrundas novada 

pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikums”. 

2. Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma  2.panta otro daļu, kas nosaka, ka  „pašvaldības 

aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu sniegšanas jomā”, un 16.panta 

otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības aģentūras darbību regulē pašvaldības domes apstiprināts 

nolikums, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi), atklāti balsojot, „par” 

– 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 

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 saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Skrundas novada pašvaldības 

aģentūras „Sociālais dienests” nolikums” (7.pielikums uz 4 lpp,), 

2.2. noteikt, ka ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Skrundas 

novada domes 26.08.2010. sēdē apstiprinātais Skrundas novada pašvaldības aģentūras 

„Sociālais dienests” nolikums, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi p/a „Sociālais dienests” direktori Andu 

VĪTOLU. 
 

19. § 

 Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos 
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Nr.22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novadā” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

lūgumu par precizējumu nepieciešamību Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””. 

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

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo 

noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus 

atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības 

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

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

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

reģionālās attīstības ministrijai”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 sekojošus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 

29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2015 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas 

novada iedzīvotājiem””: 

2.1.1. papildināt 1.punktā iekļauto 12.5.apakšpunktu aiz vārda „vecāku” ar 

vārdiem „vai personu, kas tos aizstāj”, 

2.1.2. numurēt saistošo noteikumu pēdējo punktu, un izteikt to šādā redakcijā: 

„7. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 

kārtībā”. 

2.2. publicēt saistošos noteikumus Skrundas novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Skrundas novads”. 
 

20. § 

 Par projekta iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fondam 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības 

fonda izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides 

izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” ar projektu „Esi dabā savējais!”, un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta aktivitāšu īstenošanai. Projekta iesniedzējs - 

Skrundas vidusskola. Projekta ietvaros tiks īstenota 5 diennakšu (ar izmitināšanu) vides 

izziņas nometne, kurā piedalīsies 20 Skrundas novada bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 17 

gadiem. Projekta mērķis - veicināt izpratni bērnos un jauniešos par vidi, tās problēmām, 

uzsverot dabas aizsardzības un resursu taupīšanas nozīmību. Projekta uzdevumi - caur 

neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātēm veicināt mērķagrupas intelektuālo un radošo 

attīstību. 

2. Pamatojoties uz 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, 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” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 
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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. piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā 

„Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas 

vecuma bērniem” ar projektu „Esi dabā savējais!”. Projekta kopējās izmaksas ir 

3334.00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro, nulle centi), no kurām 

2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro, nulle centi) ir Latvijas vides aizsardzības 

fonda finansējums, bet 834.00 EUR (astoņi simti trīsdesmit četri euro, nulle centi) 

Skrundas novada pašvaldības finansējums, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi jaunatnes lietu speciālisti Baibu EVERSONI 

un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

21. § 

 Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku  

metodisko apvienību nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata izglītības metodiķes Daces GRĀVELES izstrādāto 

Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikumu. 

2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka „novada 

pašvaldība organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina 

metodisko darbu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību 

 nolikumu (8.pielikums uz 3 lpp.), 

2.2. noteikt, ka ar nolikuma apstiprināšanas dienu spēku zaudē Skrundas novada domes 

25.03.2010. sēdē (prot. Nr. 5, 23. §) saskaņotais Skrundas novada pedagoģisko 

darbinieku metodisko apvienību nolikums, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības metodiķi Daci GRĀVELI. 
 

22. § 

 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 22.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt divistabu dzīvokli ar malkas apkuri Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 29.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 

3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības 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, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 
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ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā 

personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Rudbāržos kā 

personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

23. § 

 Par dzīvokļu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 29.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 09.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundas pagastā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā. 

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 personīgiem iesniegumiem, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, 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, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu 

uz sešiem mēnešiem, 

3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu 

uz trīs mēnešiem, 

3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu 

uz vienu gadu, 

3.4. noteikt, ka īres līgumus jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas brīža, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

24. § 

 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 19.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 
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ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 20.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 04.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 06.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 09.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 09.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.11. Skrundas novada pašvaldībā 11.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.12. Skrundas novada pašvaldībā 11.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.13. Skrundas novada pašvaldībā 11.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, iesniegums 

ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.14. Skrundas novada pašvaldībā 11.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, 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 likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, un  11.pantu, kas 

nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, 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 ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.4. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.5. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.6. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz trijiem gadiem, 

3.7. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz trijiem gadiem, 

3.8. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.9. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz trijiem gadiem, 

3.10. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz trijiem gadiem, 

3.11. pagarināt ar XXX, XXX, dzīvokļa īres līgumu uz vienu gadu, 

3.12. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz trijiem gadiem, 

3.13. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz trīs mēnešiem, slēdzot 

vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

3.14. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, dzīvokļa īres līgumu uz vienu gadu, 

4. Noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli 

Gunu SKREBELI. 
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25. § 

 Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par atteikumu 

no piešķirtā dzīvokļa. 

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

21.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar atteikumu no 

piešķirtā dzīvokļa 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 personīgo iesniegumu, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, 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, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.februāri, slēdzot vienošanos par parādu 

nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 

  

26. § 

 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu un 02.02.2015. 

Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX iesniegumu ar lūgumu piešķirt sociālo statusu 

pašvaldībai piederošam dzīvoklim Ziedu ielā 1-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām” 

4.panta pirmās daļas otro teikumu, kas nosaka, ka „sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās 

mājas statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu”, trešo 

daļu, kas nosaka, ka „sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem 

dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā 

izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz 

Ministru kabineta noteikumos paredzēto normu”, 5.pantu, kas nosaka personas (ģimenes), 

kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus, Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo 

informāciju, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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. dzīvoklim Ziedu ielā 1-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, piešķirt 

sociālā dzīvokļa statusu, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
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27. § 

 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 23.01.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu no īrētā pašvaldības dzīvokļa Amatnieku ielā 9-6, Skrundā, Skrundas 

novadā: 

2.1.1. nekustamais īpašums Amatnieku ielā 9-6, Skrundā, Skrundas novadā, 

pieder Skrundas novada pašvaldībai, un ir izīrēts XXX. Īres līgums noslēgts ar 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

2.1.2. 30.01.2015. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas 

novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.1.3. XXX un XXX līdz šim brīdim (25.02.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 23.01.2015. saņemts iesniegums no Skrundas novada 

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

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma Sporta ielā 1A-5, Skrundā, Skrundas novadā: 

2.2.1. nekustamais īpašums Sporta ielā 1A-5, Skrundā, Skrundas novadā, 

pieder Skrundas novada pašvaldībai, 

2.2.2. 30.01.2015. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas 

novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.2.3. XXX un XXX līdz šim brīdim (25.02.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 30.01.2015. saņemts iesniegums no Skrundas novada 

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

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma „Pumpuri” – 10, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un XXX 

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

XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Pumpuri” – 30, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

un XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma „Pumpuri” – 8, Skrundas pagastā, Skrundas novadā: 

2.3.1. nekustamais īpašums „Pumpuri”-8, „Pumpuri”-10 un „Pumpuri”-30, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai. 

2.3.2. 05.02.2015. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX izsūtīts 

uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu 

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3.3. 10.02.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3.4. 2.3.apakšpunktā minētās personas līdz šim brīdim (25.02.2015.) 

Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušās, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu 

par deklarēto dzīvesvietu. 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 11.02.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, 
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Skrundas novadā: 

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

2.4.2. 12.02.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4.3. XXX līdz šim brīdim (25.02.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2015. saņemts iesniegums no XXX par 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 īrētā pašvaldības dzīvokļa Ziedu ielā 1-10, 

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

2.5.1. nekustamais īpašums Ziedu ielā 1-10, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai, un ir izīrēts XXX. Īres 

līgums noslēgts ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

2.5.2. 12.02.2015. XXX, XXX, XXX, XXX, XXX un XXX izsūtīts 

uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu 

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5.3. 2.5.apakšpunktā minētās personas līdz šim brīdim (25.02.2015.) 

Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušās, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu 

par deklarēto dzīvesvietu. 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 13.02.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no īrētā pašvaldības dzīvokļa 

Ziedu ielā 5-10, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

2.6.1. nekustamais īpašums Ziedu ielā 5-10, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, pieder Skrundas novada pašvaldībai, un ir izīrēts XXX. Īres 

līgums noslēgts ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

2.6.2. 13.02.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.6.3. XXX līdz šim brīdim (25.02.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 13.02.2015. saņemts iesniegums no Nīkrāces 

pakalpojumu pārvaldes vadītājas Benitas LIELĀMERES par 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 pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1-1, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1-14, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1-8, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 3-22, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX)  deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 3-24, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 3-14, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 5-8, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 5-16, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 4-10, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās 
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dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu ielā 4-2, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) un XXX (personas 

kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma 

Ziedu ielā 6-3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods 

XXX) un XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa ielā 5-12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības 

nekustamā īpašuma Torņa ielā 5-4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX 

(personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā 

īpašuma Torņa ielā 5-1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas 

kods XXX) un XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķu ielā 2-3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā; XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības 

nekustamā īpašuma Ozolu ielā 2-22, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā; 

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

XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Ozola 

ielā 2-14, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

2.7.1. norādītie nekustamie īpašumi 2.7.apakšpunktā pieder Skrundas novada 

pašvaldībai, 

2.7.2. 16.02.2015. 2.7.apakšpunktā norādītām personām izsūtīts uzaicinājums 

ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par 

deklarēto dzīvesvietu, 

2.7.3. 2.7.apakšpunktā minētās personas līdz šim brīdim (25.02.2015.) 

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.pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

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

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

13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 

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 Amatnieku ielā 9-6, Skrundā, Skrundas novadā, XXX 

(personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX); 

3.2. anulēt deklarēto dzīvesvietu Sporta ielā 1A-5, Skrundā, Skrundas novadā, XXX 

(personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX); 

3.3. anulēt deklarēto dzīvesvietu „Pumpuri”–10, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX); 

3.4. anulēt deklarēto dzīvesvietu „Pumpuri”–30, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

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

un XXX (personas kods XXX); 

3.5.  anulēt  deklarēto dzīvesvietu „Pumpuri” – 8, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

XXX (personas kods XXX); 

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

3.7. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 1-10, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, 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); 

3.8. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 5-10, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.9. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 1-1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 
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novadā, 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); 

3.10. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 1-14, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX);  

3.11. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 1-8, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX) ; 

3.12. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 3-22, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.13. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 3-24, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.14. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 3-14, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.15. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 5-8, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.16. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 5-16, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.17. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 4-10, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.18. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 4-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.19. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 6-3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX); 

3.20. anulēt deklarēto dzīvesvietu Torņa ielā 5-12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX); 

3.21. anulēt deklarēto dzīvesvietu Torņa ielā 5-4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.22. anulēt deklarēto dzīvesvietu Torņa ielā 5-1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.23. anulēt deklarēto dzīvesvietu Dīķu ielā 2-3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX) un XXX (personas kods XXX); 

3.24. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ozolu ielā 2-22, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX); 

3.25. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ozola ielā 2-14, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

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

kods XXX). 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI. 

 

28. § 

 Par izmaiņām Skrundas novada  

pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā 

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” – 12 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

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

balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, pamatojoties uz likumu 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada 
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dome nolemj: 

1. izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu 

 komisijas sastāvā: 

1.1. atbrīvot no administratīvo aktu strīdu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas          

Nelliju KLEINBERGU, 

1.2. ievēlēt administratīvo aktu strīdu komisijā locekli Loretu ROBEŽNIECI, 

1.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvo aktu strīdu komisijas 

sastāvs sekojošs: 

komisijas priekšsēdētāja - Loreta ROBEŽNIECE, domes priekšsēdētāja, 

komisijas locekļi -            Guntis PUTNIŅŠ, pašvaldības izpilddirektors, 

                                    Inga FREIMANE, administratīvo lietu nodaļas vadītāja 

 

29. § 

 Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.02.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par zemes un garāžas nomas līguma Centra Garāžas Nr.6, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, izbeigšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 01.03.2010. Skrundas novada 

pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, noslēgts zemes un garāžas nomas 

līgums Centra garāžas Nr.6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 

ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 

objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, 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. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, noslēgto zemes un garāžas 

nomas līgumu Centra garāžas Nr.6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 

2015.gada 01.martu, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 

30. § 

 Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Cieceres ielā 8A, Ciecerē,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala Cieceres ielā 8A, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals Cieceres ielā 8A, 

Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 1.1 ha platībā piekrīt 

Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 

14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”. 

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, un 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 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 
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sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Cieceres ielā 8A, Ciecerē, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalāmam zemes gabalam 0.15 ha 

platībā, un uz tā atrodošām garāžām, piešķirt adresi Cieceres iela 6A, Ciecere, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV–3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 1106 

– transportlīdzekļu garāžu apbūve,  

3.2. paliekošam zemes gabalam 0.95 ha platībā, un uz tā atrodošām ēkām, atstāt adresi 

Cieceres iela 8A, Ciecere, Cieceres pagasts, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala 

lietošanas mērķis – 1106 – transportlīdzekļu garāžu apbūve,  

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

31. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas „Poriņi 1”,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.02.2015. SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu „Poriņi 1”, 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.panta pirmo daļu, 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, Skrundas novada dome, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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 16.02.2015. SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašumu „Poriņi 1”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 2.6 ha platībā jaunu nosaukumu „Mazporiņi”, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 3.8 ha platībā atstāt nosaukumu „Poriņi 1”, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 
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DANENBERGU. 
 

32. § 

 Par zemes vienību platību precizēšanu un robežu skices apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Metrum” uzmērīto zemes vienību materiālus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts, ka, uzmērot un ierādot dabā 

pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Dīķa ielā 8 un Dīķa ielā 10, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, mainījās zemes vienību platības un konfigurācijas.   

3. Pamatojoties 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”, 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, un SIA „Metrum” uzmērīto zemes vienību 

materiāliem, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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. precizēt zemes vienības Dīķa ielā 8, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra pazīmējums XXX, platību no 0.35 ha uz 0.47 ha,  

3.2. precizēt zemes vienības Dīķa ielā 10, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra pazīmējums XXX, platību no 0.6076 ha uz 0.44 ha, 

3.3. apstiprināt zemes vienību robežu skices (9.pielikums uz 2 lpp),  

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

33. § 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas 

Kāpiņas sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 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. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā par laika periodu no 20.11.2014. līdz 26.02.2015. par 

nekustamo īpašumu XXX, ir 675.89 EUR (seši simti septiņdesmit pieci euro, 

astoņdesmit deviņi centi), t.sk. pamatparāds 584.98 EUR (pieci simti astoņdesmit četri 

euro, deviņdesmit astoņi centi), nokavējuma nauda 90.91 EUR (deviņdesmit euro, 

deviņdesmit viens cents), 

2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā par laika periodu no 30.05.2013. līdz 26.02.2015. par 

īpašumu XXX, ir 107.75 EUR (viens simts septiņi euro, septiņdesmit pieci centi), 

t.sk.pamatparāds 56.74 EUR (piecdesmit seši euro, septiņdesmit četri centi), 

nokavējuma nauda 51.01 EUR (piecdesmit viens euro, viens cents). 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 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 
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nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 

termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā „Par 

nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja 

iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu 

uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim”, un likuma „Par nodokļiem 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” – 13 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 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. 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. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu XXX, 675.89 EUR (seši simti 

septiņdesmit pieci euro, astoņdesmit deviņi centi), t.sk. pamatparāds 584.98 

EUR (pieci simti astoņdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi), 

nokavējuma nauda 90.91 EUR (deviņdesmit euro, deviņdesmit viens cents), 

3.1.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu XXX, 107.75 EUR (viens simts 

septiņi euro, septiņdesmit pieci centi), t.sk.pamatparāds 56.74 EUR 

(piecdesmit seši euro, septiņdesmit četri centi), nokavējuma nauda 51.01 EUR 

(piecdesmit viens euro, viens cents). 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU, 

4. 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. 

 

 

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

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 19.martā, plkst. 

800, bet kārtējo domes sēdi 26.martā, plkst. 800. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         L. Robežniece 

         26.02.2015. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         26.02.2015.  


