
1 

 

  

 

 

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.martā                                                                                                               Nr. 6 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA „Skrundas TV” 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

3. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

5. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

6. Par zemes ierīcības projekta lietas „Kazaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta lietas „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

8. Par zemes ierīcības projekta lietas „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta lietas „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

10. Par zemes gabalu Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda 

pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, un nosaukuma piešķiršanu 

11. Par zemes gabala daļas Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda 

pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, zemes gabala sadalīšanu un adrešu piešķiršanu 

12. Par dzīvokļa Parka ielā 1-6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

13. Par saimniecības „Mazputni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

14. Par nekustamā īpašuma „Braslas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

15. Par zemes vienības „Pīles”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, dalītā lietošanas mērķa 

noteikšanu 

16. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu 

17. Par dzīvokļu „Saulstari”-20 un „Saulstari”-21, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu 

18. Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

20. Par dzīvokļu piešķiršanu 

21. Par dzīvokļa maiņu 



2 

22. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

23. Par īres līgumu pagarināšanu 

24. Par īres līgumu pārslēgšanu 

25. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 

 

Piedalās   
Deputāti: Aldis BALODIS 

  Ivo BĀRS 

  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

  Gunārs ZEME  

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

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 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

tehniskā sekretāre    Dace BUĶELE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

SIA „Skrundas TV” operators  Alans PERŠEVICS 

          žurnāliste   Ieva BENEFELDE 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

2. Par zemes ierīcības projekta lietas „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

3. Par piedalīšanos projektā 

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

jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar 
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domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 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 SIA „Skrundas TV” 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

3. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

5. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

6. Par zemes ierīcības projekta lietas „Kazaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta lietas „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

8. Par zemes ierīcības projekta lietas „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

9. Par zemes ierīcības projekta lietas „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

10. Par zemes gabalu Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda 

pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, un nosaukuma piešķiršanu 

11. Par zemes gabala daļas Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda 

pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, zemes gabala sadalīšanu un adrešu piešķiršanu 

12. Par dzīvokļa Parka ielā 1-6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

13. Par saimniecības „Mazputni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

14. Par nekustamā īpašuma „Braslas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

15. Par zemes vienības „Pīles”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, dalītā lietošanas mērķa 

noteikšanu 

16. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu 

17. Par dzīvokļu „Saulstari”-20 un „Saulstari”-21, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu 

18. Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

20. Par dzīvokļu piešķiršanu 

21. Par dzīvokļa maiņu 

22. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

23. Par īres līgumu pagarināšanu 

24. Par īres līgumu pārslēgšanu 

25. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

27. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

28. Par zemes ierīcības projekta lietas „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

29. Par piedalīšanos projektā 
 

1. § 

  Par SIA „Skrundas TV” 2014.gada pārskata apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE, I. BENEFELDE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas TV” 2014.gada pārskatu. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu SIA „Skrundas TV” žurnālistei Ievai 
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BENEFELDEI, kura informē klātesošos par Skrundas televīzijas profesionālo darbību. 

Televīzija ir dibināta 1992.gadā, un tā ir viena no vecākajām reģionālajām televīzijām Latvijā. 

Skrunda ir viena no retajām pilsētām, kurā reģionālā televīzija vēl pastāv. Ir vairāki iemesli, 

kāpēc citos reģionos televīziju bijis nepieciešams likvidēt. Viens ir neatbilstoša darba 

specifika, jo televīzijā darba laiks ir nenormēts. Šī nozare ir ļoti dinamiska un prasa attīstību, 

bet likvidētās televīzijas nav spējušas to nodrošināt, un ir trūcis arī darba resurss. Skrundā ir 

gan cilvēku resursi, kuri ir dinamiski un spējīgi iet līdzi nozares attīstībai, gan arī televīzija 

spēj piesaistīt finansējumu no ārpuses. Pastāvēšanas sākumā televīziju varēja redzēt 10km 

rādiusā ap Skrundu, šobrīd to var redzēt ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Skrundas televīzija 

ir vienīgā vietējā televīzija, kura ir saņēmusi 4 augstākos apbalvojumus, kā arī vienīgā, kura ir 

saņēmusi starptautisku balvu, un bijusi starp 10 labākajām reģionālajām televīzijām pasaulē. 

Televīziju katru darba dienu piecpadsmit minūšu garumā var redzēt Latvijas reģionu televīzijā 

„Re:TV” plkst. 2015. Ir arī raidījumi trīsdesmit minūšu garumā, piemēram, „Latvijas stāsti”, 

sporta raidījums „Punkti, metri, sekundes”, raidījums „Kas to vairs atceras?!”, ar kura 

palīdzību tiek glābts Skrundas televīzijas arhīvs, raidījums „100 recepšu Latvijas simtgadei”, 

meklējot Latvijai raksturīgākās receptes. Ir arī nozares raidījums „FotoOga”, kas ir Latvijā 

vienīgais raidījums, kurš stāsta par fotogrāfijas nozari. Televīzija maketē arī Skrundas novada 

avīzi. No 2008.gada Skrundas televīzija producē Kurzemes reģiona ziņas Latvijas Televīzijai, 

kuras tiek pārraidītas plkst. 1800. Lai šādas tiesības iegūtu, Skrundas televīzija katru gadu 

decembrī startē konkursā. Pats televīzijas nosaukums jau personificē to ar Skrundu, kas 

popularizē Skrundas vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Skrundas televīzijas 

arhīvs ir arī unikāls vēstures materiāls, lai gan nekad nav pietikuši resursi, lai digitalizētu 

senākos televīzijas arhīva materiālus. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

66.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 

lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Ivo 

BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 3 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, 

Gunārs ZEME), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt SIA „Skrundas TV” 2014.gada pārskatu (1.pielikums uz 11 lpp.).  

 

2. § 

 Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība”  

2014.gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2014.gada pārskatu. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

66.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 

lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivo BĀRS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” – 2 (Aldis BALODIS, Gunārs ZEME), „atturas” – 2 (Andris 

BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2014.gada pārskatu 

(2.pielikums uz 19 lpp).  
   

3. § 

 Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 
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„pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas” 

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

GRUNDMANIS, 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 Skrundas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas 

nolikumu (3.pielikums uz 3 lpp.), 

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

domes 27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 16.§) apstiprinātais Skrundas novada 

pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums, 

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

FREIMANI. 
 

4. § 

  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/1 no 10.03.2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu 

nokārtošanas”, likuma 35.pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. 

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

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

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

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

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

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

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

32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/1 no 10.03.2015. par nekustamā īpašuma Garāžas I Nr. 3, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli (4.pielikums uz 4 lp.). 
 

5. § 

 Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.02.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes un garāžas nomas līguma Centra 

Garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un 25.02.2015. Skrundas novada 
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pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes un garāžas 

nomas līguma Garāžas III Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, izbeigšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese 

XXX, Skrundas novadā, noslēgts zemes un garāžas nomas līgums Nr.9-3/29 par Centra 

garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu.  

2.2. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese 

XXX, Skrundas novadā, noslēgts zemes un garāžas nomas līgums Nr.9-3/04 par 

Garāžas II Nr. 6 un Garāžas III Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

iznomāšanu. 

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, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

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, adrese XXX, Skrundas novadā, noslēgto 

zemes un garāžas nomas līgumu Centra garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, ar 2015.gada 01. aprīli, 

3.2. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Skrundas novadā, noslēgto 

zemes un garāžas nomas līgumu par Garāžām III Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.aprīli, 

3.3. slēgt papildus vienošanos pie līguma Nr.9-3/04 ar XXX, personas kods XXX, 

adrese XXX, Skrundas novadā, no līguma izslēdzot Garāžu III Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, nomas tiesības, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

6. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas „Kazaiši”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.11.2014. mērnieka XXX, sertifikāta numurs XXX, 

izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Kazaiši”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā. 

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

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

zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 
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GRUNDMANIS, 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 22.11.2014. mērnieka XXX, sertifikāta numurs XXX, izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Kazaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 20.5 ha platībā jaunu nosaukumu „Ventas 

mala”, Skrundas pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 8.6 ha platībā atstāt nosaukumu „Kazaiši”, Skrundas 

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 

DANENBERGU. 
 

7. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas „Mūrnieki”,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.03.2015. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā. 

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

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

zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, 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 18.03.2015. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 9.0 ha platībā jaunu nosaukumu „Vecmūrnieki”, 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 7.4 ha platībā, un uz tā atrodošām ēkām, atstāt adresi un 

nosaukumu „Mūrnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas 

mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
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2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

8. § 

  Par zemes ierīcības projekta lietas „Ūlupi”,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.03.2015. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

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

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

zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, 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 11.03.2015. SIA „Latvijasmenieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

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

kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 8.9 ha platībā, kā arī atsevišķai zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu XXX, jaunu nosaukumu „Oskari”, Nīkrāces pagasts, 

Skrundas novads; zemes gabalu lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 32.9 ha platībā atstāt nosaukumu „Ūlupi”, Nīkrāces 

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 

DANENBERGU. 
 

9. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas „Rudzīši”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.03.2015. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā. 

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

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

zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 
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12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma „Par 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, 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 11.03.2015. SIA „Latvijasmenieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu „Rudzīši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 4.53 ha platībā jaunu nosaukumu „Lejas mieži”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads; zemes gabalu lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 45.83 ha platībā atstāt nosaukumu „Rudzīši”, Skrundas 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

 Par zemes gabalu Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes  

fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, un nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabalu Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves zemes 

fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, un nosaukuma piešķiršanu. 

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”, 

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

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

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

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 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. ieskaitīt zemes gabalus Skrundā, Skrundas novadā, no rezerves zemes fonda 
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 pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā: 

2.1.1. ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.0593 ha platībā, un piešķirt nosaukumu 

Raiņa iela 13, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 

mērķis - 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, 

2.1.2. ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.035 ha platībā, un piešķirt nosaukumu 

Brīvības iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 

mērķis - 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve,  

2.1.3. ar kadastra apzīmējumu XXX, 4.08 ha platībā, un piešķirt nosaukumu 

Lielā iela 14A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 

mērķis - 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

2.1.4. ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.87 ha platībā, un piešķirt nosaukumu 

Klusā iela 16, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 

mērķis - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,  

2.1.5. ar kadastra apzīmējumu XXX, 9.02 ha platībā, un piešķirt nosaukumu 

Noliktavas iela 8A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala 

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

lauksaimniecība,  

2.1.6. ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.2879 ha platībā, un piešķirt nosaukumu 

Celtnieku iela 8A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala 

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

lauksaimniecība,  

2.1.7. ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.88 ha platībā, un piešķirt nosaukumu 

„Robežnieki”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 

mērķis - 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

2.1.8. ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.35 ha platībā, un piešķirt nosaukumu 

Ziedu iela 2A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 

mērķis - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

 Par zemes gabala daļas Skrundā, Skrundas novadā,  

ieskaitīšanu no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes  

gabalu fondā, zemes gabala sadalīšanu un adrešu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala daļas Skrundā, Skrundas novadā, ieskaitīšanu no rezerves 

zemes gabalu fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, zemes gabala sadalīšanu un 

adrešu piešķiršanu. 

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”, 

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

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

un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo 
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BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 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. ieskaitīt zemes gabala daļu 1.01 ha platībā Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā, 

2.2. piešķirt rezerves fondā paliekošam zemes gabalam 0.8 ha platībā, un uz tā 

atrodošai pienotavas ēkai, adresi Pērkona iela 3, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; 

zemes gabala lietošanas mērķis - 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

2.3. sadalīt pašvaldības fondā ieskaitīto zemes gabala daļu: 

2.3.1. piešķirt zemes gabalam 0.25 ha platībā, un uz tā atrodošai garāžai, adresi 

Dārza iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 

mērķis - 1104 – transportlīdzekļu garāžu apbūve,  

2.3.2. piešķirt zemes gabalam 0.76 ha platībā, un uz tā atrodošām būvēm, 

adresi Dārza iela 3A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala 

lietošanas mērķis - 1201 – ar maģistrālajiem elektropārvades un sakaru līnijām 

un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve,  

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

  Par dzīvokļa Parka ielā 1-6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu  

zemesgrāmatā uz Skrundas novada pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.03.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa Parka ielā 1-6, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

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

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

var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos ”, atklāti balsojot, „par” – 13 

(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds 

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

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

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

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

novada pašvaldības vārda dzīvokli Parka ielā 1-6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

  Par saimniecības „Mazputni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.03.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „Mazputni”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums „Mazputni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sastāv no 
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divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 41.2 ha platībā un kadastra 

apzīmējumu XXX, 20.3 ha platībā, 

2.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu XXX, 20.3 ha platībā pieder XXX saskaņā 

ar 03.09.2014. nodomu līgumu.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību „Mazputni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 20.3 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Lielputni”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320; zemes vienības 

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 nekustamā īpašuma „Braslas”, Nīkrāces  

pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.02.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Braslas”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību; zemesgrāmatas nodalījums 

Nr.XXX,  

2.2. nekustamā īpašuma nosaukums ir „Braslas”, savukārt adrese ir „Brasli”, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads. 

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”, 

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

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 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. izmainīt nekustamā īpašuma nosaukumu „Braslas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, uz nosaukumu „Brasli”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, LV-3320,  

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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15. § 

 Par zemes vienības „Pīles”, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, dalītā lietošanas mērķa noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.03.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības „Pīles”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, dalītā lietošanas mērķa noteikšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „Pīles”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, pieder XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību. 

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 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.pantu, 

kas nosaka, ka „zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes 

vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no 

zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai”, un 

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

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 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 zemes vienībai „Pīles”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, dalīto zemes lietošanas mērķi:  

3.1.1. 14.97 ha platībā - 0302 – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā 

esošo ūdeņu teritorijas, 

3.1.2. 2.83 ha platībā - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

3.1.3. 0.44 ha platībā - 1302 – pārējie objekti, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

  Par nosaukuma piešķiršanu un zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Sakņu dārzi pie Brīvības ielas, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība Sakņu dārzi pie 

Brīvības ielas, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt Skrundas novada 

pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) lēmumu 

„Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas pilsētā”. 

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”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 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 pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Sakņu dārzi pie Brīvības ielas, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, nosaukumu Brīvības iela 6, Skrunda, 

Skrundas novads, LV-3326; zemes vienības lietošanas mērķis – 0907 – kapsētu 

teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

  Par dzīvokļu „Saulstari”-20 un „Saulstari”-21, Jaunmuižā, Skrundas  

pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.03.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par dzīvokļu „Saulstari”–20 un „Saulstari”–21, 

Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu un vienotas adreses piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka dzīvokļi „Saulstari”–20 un 

„Saulstari”-21, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX saskaņā ar 

pirkuma līgumu. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. apvienot dzīvokļus „Saulstari”–20 un „Saulstari”-21, un piešķirt vienotu adresi 

„Saulstari”- 21, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

18. § 

  Par dalību projektā „PROTI un DARI!” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras administrētajā projektā „PROTI un DARI!”, kas tiek īstenots Eiropas 

Savienības fondu 2014.- 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” ietvaros, 8.3.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanai. 

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

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums „atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „turklāt tikai dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, 
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Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 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. piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā projektā 

„PROTI un DARI!” no 2015.gada 01.jūnija, 

2.2. nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas 

jauniešu profilēšanas nodrošināšanai un 20% apmērā projekta noslēgumā), un 

nepārtrauktu finansējuma plūsmu projekta īstenošanai, 

2.3. par pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošināt mērķa grupas jauniešu 

sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot 

pašvaldības stratēģiskos partnerus, un projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā 

pašvaldībā, 

2.4. par projekta budžeta līdzekļiem nodrošināt sasniedzamās iznākuma rādītāja 

kvotas izpildi - mērķa grupas jauniešu skaita iesaisti projektā, un atbalsta pasākumu 

sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu garumā, atbilstoši izstrādātajai mērķa grupas 

jauniešu individuālajām pasākumu programmām (5.pielikums uz 1 lpp.), 

2.5. nodrošināt projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un 

mērķa grupas jauniešu mentoru) piesaisti, 

2.6. nodrošināt projekta īstenošanā stratēģisko partneru - Skrundas jauniešu centra un 

Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests"-  iesaisti, 

2.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI, 

jaunatnes lietu speciālisti Baibu EVERSONI un attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

19. § 

 Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 13.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 16.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 06.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, ar lūgumu piešķirt dzīvokli, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 06.03.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

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

Skrundā, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 09.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 
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3. Izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, personīgos 

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

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

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

reģistru, un 15.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 

kārtībā, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kārtībā, 

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

risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

vispārējā kārtībā, 

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

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

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

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

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

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

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

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā. 

4. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu VĪTOLU. 
 

20. § 

 Par dzīvokļu piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE, G. STEPANOVA, I. FREIMANE 
 

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

piešķiršanu. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta STEPANOVA jautā, 

vai cilvēki izvēlētos dzīvokļus ir redzējuši. Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga 

FREIMANE paskaidro, ka tie, kuri ir izteica tādu vēlmi, dzīvokļus ir redzējuši. Ir cilvēki, kuri 

jau konkrēto dzīvokli zināja, un apskatīt nevēlējās. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 06.03.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

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

Skrundā, 
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2.3. Skrundas novada pašvaldībā 09.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 11.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 

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

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

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

telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

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

nolemj: 
3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. piešķirt XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā,  dzīvokli XXX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.4. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.5. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas novadā, 

slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

21. § 

 Par dzīvokļa maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

maiņu. 

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

09.03.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu 

mainīt dzīvokli uz XXX, Skrundas novadā. 

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

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

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

piederošās īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un Skrundas 

novada būvvaldes atzinumu Nr.22 par būves pārbaudi dzīvojamai mājai Cieceres ielā 1, 

Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, 

Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

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

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

3.1. atļaut XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XXX, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, slēdzot papildus vienošanos par 

dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, komunālo maksājumu parādu nomaksu ar SIA 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

22. § 

 Par īres līgumu slēgšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

līgumu slēgšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldība ar Skrundas novada domes 24.04.2014. sēdes 

lēmumiem (prot. Nr. 5, 2., 28. un 29.§) nodevusi dzīvojamo māju Kušaiņos, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”: 

 2.1.1. Kušaiņu iela 2, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra 

Nr. 6229 008 0096), 

2.1.2. Kušaiņu iela 4, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra 

Nr. 6229 008 0092), 

2.1.3. Torņa iela 2, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads (kadastra Nr. 

6229 008 0099),  

2.2. 03.01.2011. ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēgta vienošanās Nr. 5-

42-5/10/2011 par dzīvojamo māju apsaimniekošanu.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta 

pirmo daļu, kas nosaka „dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks”, 

otro daļu, kas nosaka, ka  „valstij vai pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz 

valsts vai pašvaldības institūcijas lēmuma pamata slēdz valdītājs. Valsts uzņēmējsabiedrības 

pamatkapitālā iekļautā dzīvojamā mājā dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz 

uzņēmējsabiedrība uz tās statūtos noteiktās institūcijas lēmuma pamata. Dzīvojamās telpas 

īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas”, trešo daļu, kas nosaka, 

ka „fizisko un juridisko personu īpašumā esošajās mājās dzīvojamās telpas pēc īpašnieka 

ieskata izīrē jebkurai personai, kas atbilst šā likuma 4.pantā otrajā daļā minētajiem 

nosacījumiem”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. atļaut SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā 

adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, slēgt īres līgumus ar personām pēc 

pievienotā saraksta: 

Nr. 

p.k. 

Adrese Persona, ar kuru slēgt īres līgumu Piezīmes  

Kušaiņu iela 2, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads 

1. Kušaiņu iela 2-5 XXX, personas kods XXX Dzīvo pie brāļa 

„Vārpiņās”, ja 

neslēdz līgumu - 

nevajag, tad atbrīvot 

dzīvokli 

Kušaiņu iela 4, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads 

2. Kušaiņu iela 4-4 XXX, personas kods XXX  

3. Kušaiņu iela 4-17 XXX, personas kods XXX  

4. Kušaiņu iela 4-23 XXX, personas kods XXX  
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Torņa iela 2, Kušaiņi, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

5. Torņa iela 2-11 XXX,  Miris, atbrīvot 

dzīvokli 

6. Torņa iela 2-14 XXX, personas kods XXX  

7. Torņa iela 2-22 XXX, personas kods XXX  

 

3.2. noteikt, ka dzīvojamo telpu īres līgumi jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

23. § 

 Par īres līgumu pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE, I. FREIMANE 
 

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 16.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 25.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 25.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 26.02.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 26.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 09.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE lūdz nepagarināt īres līgumu ar XXX, 

jo līdz domes sēdei nav veikta parādu nomaksa ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. 

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, 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” – 12 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

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

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

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Gunta STEPANOVA), Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu „Vijolītes” 

– 5 uz sešiem mēnešiem, 

3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

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

3.3. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz trim 

mēnešiem, slēdzot vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”, 

3.4. nepagarināt ar XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres 

līgumu, slēdzot vienošanos par parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”, 

3.5. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz trim 

mēnešiem, 

3.6. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz vienu 

gadu, 

3.7. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz trim 

mēnešiem, 

3.8. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

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

Gunu SKREBELI. 
 

24. § 

 Par īres līgumu pārslēgšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

līgumu pārslēgšanu uz cita īrnieka vārda. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 28.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres līgumu XXX, Skrundas novadā, 

no XXX vārda (miris 19.02.2015.) uz XXX vārda,  

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 06.03.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres līgumu XXX, Skrundas 

novadā, uz XXX vārda. 

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

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

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

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

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

īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 13 

(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds 

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

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

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

3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, pārslēgt īres līgumu no XXX uz savu 

vārdu, 

3.2. atļaut dzīvoklim XXX, Skrundas novadā, pārslēgt īres līgumu no XXX uz XXX 

vārda, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

25. § 

 Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

no piešķirtā dzīvokļa. 
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 13.02.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu no īrētā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 18.02.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no īrētā dzīvokļa XXX, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 02.03.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese 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 personīgajiem iesniegumiem, 

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

GRUNDMANIS, 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, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības 

uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.aprīli, slēdzot vienošanos par 

komunālo maksājumu parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, ar 02.02.2015., 

3.3. pārtraukt ar XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības 

uz dzīvokli XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.aprīli, slēdzot vienošanos par 

komunālo maksājumu parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
  

26. § 

 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 16.02.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā: 

2.1.1. Nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.1.2. 16.02.2015. 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 (19.03.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 18.02.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā: 

2.2.1. nekustamais īpašums Ozolu ielā 2-22, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

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

2.2.2. 19.02.2015. XXX, XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.2.3. XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 
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dzīvesvietu. 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 19.02.2015. saņemts iesniegums no XXX par  XXX 

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

ielā 3-6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

2.3.1. nekustamais īpašums Torņa ielā 3-6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

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

2.3.2. 19.02.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3.3. XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 03.03.2015. saņemts iesniegums no Rudbāržu 

pakalpojumu pārvaldes vadītājas Dzintras VEĢES par XXX (personas kods XXX), 

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

anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Jubilejas ielā 4-4, Rudbāržos, Rudbāržu 

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

anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Jubilejas ielā 4-12, Rudbāržos, 

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

dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Jubilejas ielā 4-7, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Jubilejas ielā 4-

17, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX)  

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Jubilejas ielā 4-

4, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX),  

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

XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības nekustamā īpašuma Jubilejas 

ielā 4-3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā; XXX (personas kods XXX) 

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

nekustamā īpašuma Parka ielā 1-3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā; 

XXX (personas kods XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no pašvaldības 

nekustamā īpašuma Parka ielā 1-21, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā:  

2.4.1. 2.4.apakšpunktā norādītie nekustamie īpašumi pieder Skrundas novada 

pašvaldībai, 

2.4.2. 05.03.2015. 2.4.apakšpunktā norādītajām personām izsūtīts uzaicinājums 

ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par 

deklarēto dzīvesvietu, 

2.4.3. 2.4.apakšpunktā minētās personas līdz šim brīdim (19.03.2015.) 

Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušās, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu 

par deklarēto dzīvesvietu. 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 06.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma „Dālijas”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā: 

2.5.1. nekustamais īpašums „Dālijas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

pieder Skrundas novada pašvaldībai, un „Dālijas”-1 ir izīrēts XXX, 

2.5.2. 12.03.2015. XXX, XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties 

Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.5.3. XXX, XXX un XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 09.03.2015. saņemts iesniegums no Nīkrāces 

pakalpojumu pārvaldes vadītājas Benitas LIELĀMERES par XXX (personas kods 
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XXX) deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma Ziedu ielā 4-8, 

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

dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma Dīķu ielā 1-5, Dzeldā, Nīkrāces 

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

anulēšanu no nekustamā īpašuma Dīķu ielā 2-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

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

nekustamā īpašuma Dīķa ielā 2-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

2.6.1. 2.6.apakšpunktā norādītie nekustamie īpašumi pieder Skrundas novada 

pašvaldībai, 

2.6.2. 12.03.2015. 2.6.apakšpunktā norādītajām personām izsūtīti uzaicinājumi 

ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par 

deklarēto dzīvesvietu, 

2.6.3. 2.6.apakšpunktā minētās personas līdz šim brīdim (19.03.2015.) 

Skrundas novada pašvaldībā nav ieradušās, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu 

par deklarēto dzīvesvietu. 

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 09.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

ielā 5-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

2.7.1. nekustamais īpašums Ziedu ielā 5-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

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

2.7.2. 12.03.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.7.3. XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 09.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

anulēšanu no nekustamā īpašuma Cieceres ielā 17-2, Ciecerē, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā: 

2.8.1. nekustamais īpašums Cieceres ielā 17-2, Ciecerē, Skrundas pagastā, 

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

2.8.2. 12.03.2015. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas 

novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.8.3. XXX un XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 09.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

ielā 3-20, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

2.9.1. nekustamais īpašums Ziedu ielā 3-20, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

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

2.9.2. 12.03.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.9.3. XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradusies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

ielā 1-6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā: 

2.10.1. nekustamais īpašums Parka ielā 1-6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

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

2.10.2. 12.03.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 
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2.10.3. XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.11. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

ielā 5-22, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

2.11.1. nekustamais īpašums Ziedu ielā 5-22, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

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

2.11.2. 12.03.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.11.3. XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

2.12. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

anulēšanu no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā: 

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

2.12.2. 12.03.2015. XXX un XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas 

novada pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu, 

2.12.3. XXX un XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada 

pašvaldībā nav ieradušies, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto 

dzīvesvietu. 

2.13. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2015. saņemts iesniegums no XXX par XXX 

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

Skrundas novadā. 

2.13.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā pieder XXX, 

2.13.2. 12.03.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.13.3. XXX līdz šim brīdim (19.03.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav 

ieradusies, 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 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”, un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 

(Andris BERGMANIS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj: 

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

un XXX (personas kods XXX), 

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

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

kods XXX), 

3.3. anulēt deklarēto dzīvesvietu Torņa ielā 3-6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.4. anulēt deklarēto dzīvesvietu Jubilejas ielā 4-4, Rudbāržos, Rudbāržu 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  Jubilejas ielā 4-12, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.6. anulēt deklarēto dzīvesvietu  Jubilejas ielā 4-7, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.7. anulēt deklarēto dzīvesvietu  Jubilejas ielā 4-17, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 
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Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.8. anulēt deklarēto dzīvesvietu  Jubilejas ielā 4-3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

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

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

3.9. anulēt deklarēto dzīvesvietu  Parka ielā 1-3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

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

3.10. anulēt deklarēto dzīvesvietu  Parka ielā 1-21, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.11.  anulēt  deklarēto dzīvesvietu „Dālijas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

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

XXX), 

3.12. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 4-8, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.13. anulēt deklarēto dzīvesvietu Dīķu ielā 1-5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX), 

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

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

3.15. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 5-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.16. anulēt deklarēto dzīvesvietu Cieceres ielā 17-2, Ciecerē, Skrundas pagastā, 

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

3.17. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 3-20, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX), 

3.18. anulēt deklarēto dzīvesvietu  Parka ielā 1-6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX),  

3.19. anulēt deklarēto dzīvesvietu Ziedu ielā 5-22, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, XXX (personas kods XXX),  

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

un XXX (personas kods XXX),  

3.21. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods 

XXX).  

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

FREIMANI. 
 

27. § 

 Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.03.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes un garāžas nomas līguma Centra 

Garāžas Nr.19, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, laušanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, dzīvo 

XXX, Skrundas novadā, noslēgts zemes un garāžas nomas līgums Nr. 9-3/26 par Centra 

garāžas Nr.19, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu.  

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, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

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: 
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3.1. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, noslēgto 

zemes un garāžas nomas līgumu Centra garāžas Nr.19, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.aprīli, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

28. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas „Bergi”,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.03.2015. SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu „Bergi”, 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 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, 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 18.03.2015. SIA „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

par nekustamo īpašumu „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.06 ha platībā jaunu nosaukumu „Sakarnieki”, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads; 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, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 9.35 ha platībā atstāt nosaukumu „Bergi”, Rudbāržu 

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

 

 

 

 

29. § 

 Par piedalīšanos projektā 

L. ROBEŽNIECE, Z. EGLĪTE 
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1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Zivju fonda projektu konkursā 

ar projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā”. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI, 

kura paskaidro, ka ideja par dalību Zivju fonda projektā nākusi no Valsts vides dienesta zivju 

inspektora, lai uzlabotu viņu un Skrundas novada pašvaldības policijas sadarbību 

maluzvejniecības apkarošanā. Projekta ietvaros tiek plānots iegādāties pilnībā aprīkotu laivu 

ar elektromotoru un piekabi, kā arī termovizieri. Zivju fonds katru gadu arī izsludina 

pieteikšanos uz atbalstu tiem, kam iepriekšējā gadā vai noteiktā periodā ir veiksmīgi izdevies 

apkarot maluzvejniecību, tādā veidā pašvaldība atkal varētu iegūt līdzekļus pašvaldības 

materiālās bāzes pilnveidošanai. 

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

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums „atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „turklāt tikai dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, 

Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 

(Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā ar projektu „Aprīkojuma 

iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā”. Projekta kopējās 

izmaksas ir 18 000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro, nulle centi). Zivju fonda 

finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir 10% no 

attiecināmajām izmaksām, 

2.2 projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 18 

000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro, nulle centi) apmērā projekta „Aprīkojuma 

iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā” realizācijai, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 

 

 

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

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 23.aprīlī, plkst. 800, 

bet kārtējo domes sēdi 30.aprīlī, plkst. 800. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         L. Robežniece 

         27.03.2015. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         27.03.2015.  


