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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2017.gada 27.jūlijā                                                     Nr. 4 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresa un pārstāvniecību LPS domē. 

2. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām. 

3. Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas izveidi. 

4. Par amata nosaukuma maiņu. 

5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu. 

6. Par šķūnīša nomas līguma izbeigšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma  un adreses piešķiršanu. 

8. Par nekustamā īpašuma „O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, adreses un nosaukuma maiņu  

9. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas 

mērķa noteikšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, apstiprināš 

11. anu.  

12. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

13. Par Tirdzniecības paviljona nojaukšanu Ventas ielā 14, Skrundā. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS  

Sēdi protokolē – administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE 

 

Piedalās deputāti:   

     Ainārs ZANKOVSKIS 

     Dzintars ANKEVICS 

     Aivars SEBEŽS 

     Gunta STEPANOVA  

     Inese IVĀNE  

     Aivars RUDZROGA  

     Benita LIELĀMERE 

     Juris JAUNZEMS (ieradās 8.05) 

     Andrejs SALMINS 



2 

     Jānis BRŪVERIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Loreta RORBEŽNIECE – atvaļinājumā 

Ivars GRUNDMANIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)   

Ivo BĀRS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Valdis PAKULIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Ivo BĀRS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

Attīstības nodaļas vadītāja      Zane EGLĪTE 

Finanšu nodaļas vadītāja      Ināra MUCENIECE 

Pašvaldības izpilddirektors      Guntis PUTNIŅŠ 

Zemes lietu speciālists      Normunds DANENBERGS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja   Dzintra VEĢE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja    Ilona RĪTIŅA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs   Ritvars STEPANOVS 

Skrundas pagasta iedzīvotāja     Inta KAMPARA 
 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana 

Nīkrāces pagastā”. 

2. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

3. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu. 

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

nosaukuma piešķiršanu. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai 

tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi 

tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, 32.pantu, 

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

secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

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

- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresa un pārstāvniecību LPS domē. 

2. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām. 

3. Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas izveidi. 

4. Par amata nosaukuma maiņu. 

5. Par telpu nomas līguma pagarināšanu. 

6. Par šķūnīša nomas līguma izbeigšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma  un adreses piešķiršanu. 

8. Par nekustamā īpašuma „O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, adreses un nosaukuma maiņu  

9. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas 

mērķa noteikšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

apstiprināšanu.  
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11. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

12. Par Tirdzniecības paviljona nojaukšanu Ventas ielā 14, Skrundā. 

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana 

Nīkrāces pagastā”. 

14. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. 

15. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu. 

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

nosaukuma piešķiršanu. 

 

1. § 

Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 28.kongresa un pārstāvniecību LPS domē 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 28. 

kongresu un biedru sapulci, kas notiks 2017. gada 18. augustā Alūksnes Kultūras centrā, 

Brūža ielā 7, Alūksnē.   

2. Pamatojoties uz LPS Statūtu 6.5. punktu „... Biedrības biedru kongresā pārstāv pašvaldības 

domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti” un 5.5.punktu „... Biedrības biedru 

sapulcē pārstāv domes priekšsēdētājs vai pilnvarota persona. Pilnvarotā perona var būt tikai 

domes deputāts. Pilnvarai piedalīties un balsot sapulcē jābūt noformētai rakstveidā un tā 

pievienojama sapulces protokolam.”, LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

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

gadījumos”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. deleģēt domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI un deputātu Aldi 

ZALGAUCKI dalībai LPS 28. kongresā un biedru sapulcē 2017. gada 18. augustā, 

Alūksnē, un pārstāvniecībai Latvijas Pašvaldību savienības domē; 

2.2. noteikt Finanšu nodaļai apmaksāt dalības maksu LPS 28. kongresā 35,00 EUR 

(trīsdesmit pieci eiro un 00 centi) no katra delegāta; 

2.3. atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

 

2. § 

Par Skrundas novada pašvaldības komisijām 

A. ZALGAUCKIS 

 

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” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, 

Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis 

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

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības pedagogu profesionālās pilnveides 

programmu saskaņošanas komisiju šādā sastāvā: 

  Inga FLUGRĀTE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Dace GRĀVELE, 

  Baiba EVERSONE, 

2. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu 

un radošo darbnīcu projektu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
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  Inga FLUGRĀTE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Dace GRĀVELE, 

  Gunta STEPANOVA, 

  Zigurds PURIŅŠ, 

  Kristīne VĒRDIŅA, 

3. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības interešu izglītības jautājumu, 

programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtības komisijā:  

3.1. atbrīvot no interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales kārtības komisijas locekļa pienākumiem Loretu 

ROBEŽNIECI, Osvaldu SULOJEVU, 

3.2. ievēlēt interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un 

mērķdotācijas sadales kārtības komisijā locekļus: 

Baibu EVERSONI, 

Daci GRĀVELI, 

3.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām interešu izglītības jautājumu, 

programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtības komisijas sastāvs 

sekojošs: 

Gunta STEPANOVA – komisijas priekšsēdētāja, 

Elīna LINKOVSKA, 

Inga FLUGRĀTE, 

Baiba EVERSONE, 

Dace GRĀVELE, 

4. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sastāvā: 

  4.1. ievēlēt pedagoģiski medicīniskajā komisijā Ingu FLUGRĀTI, 

4.2. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas 

sastāvs sekojošs: 

  Vineta VINGRE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Daina ĀBELE, 

  Inga PUMPURIŅA, 

  Rita BRŪDERE, 

  Inga FLUGRĀTE, 

5. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības 

komisijas sastāvā: 

5.1. atbrīvot no starpinstitucionālās sadarbības komisijas locekļa pienākumiem 

Daci TRUKŠĀNI, Ingu PUMPURIŅU, Sandu DĒVITU,  

  5.2. ievēlēt starpinstitucionālās sadarbības komisijā locekļus: 

  Anitu BUŠMANI,  

  Normundu EIHI, 

5.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām starpinstitucionālās sadarbības 

komisijas sastāvs ir šāds: 

  Inga FLUGRĀTE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Antra EISAKA,  

  Inga EIKINA, 

  Anita BUŠMANE, 

  Normunds EIHE. 

6. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas sastāvā: 

6.1. atbrīvot no ceļu fonda komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Ainaru 

PIĻECKI, 

6.2. ievēlēt ceļu fonda komisijā Ilonu RĪTIŅU, Nīkrāces pakalpojumu 

pārvaldes vadītāju, un Jāni BRŪVERI, 

6.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām ceļu fonda komisijas sastāvs 
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sekojošs: 

  Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs, 

  Jānis BRŪVERIS 

  Ritvars STEPANOVS, 

  Ilona RĪTIŅA, 

  Dzintra VEĢE. 

7. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības 

zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā: 

7.1. atbrīvot no darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas Ainaru PIĻECKI, 

7.2. ievēlēt darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā Andreju 

SALMINU, 

7.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām darījumu ar lauksaimniecības zemi 

izvērtēšanas komisijas sastāvs ir šāds: 

  Normunds DANENBERGS – komisijas priekšsēdētājs, 

  Zane EGLĪTE,  

  Andrejs SALMINS, 

  Rihards VALTENBERGS, 

  Inga FLUGRĀTE. 

 

3. § 

Par Skrundas novada vēlēšanu komisijas izveidi 

A. ZALGAUCKIS 

 

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likums” 1. panta pirmā daļa nosaka „Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta 

vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes (turpmāk — 

dome) vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota 

attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija (turpmāk — 

vēlēšanu komisija) 7—15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā 

dome”; 2. pantu, kas nosaka „Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas 

darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad 

jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju”; 5. panta pirmā daļa nosaka, ka 

„Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēl attiecīgās republikas pilsētas dome 

vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes 

izveidošanas”; 6. pants nosaka, kas var būt komisijas locekļi un prasības pret tiem; 9.pants 

nosaka, ka „Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā 

dome. Republikas pilsētas dome attiecīgu paziņojumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 

bet novada dome to izliek redzamā vietā pie domes un pilsētas vai pagasta pārvaldes ēkām”, 

atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1.1. izveidot Skrundas novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņi) locekļu sastāvā, 

1.2. noteikt Skrundas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās 

termiņu līdz 2017. gada 10.augustam (ieskaitot), 

1.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU 
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4. § 

Par amata nosaukuma maiņu 

A. ZALGAUCKIS 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu, kas nosaka ka „Dome var 

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

amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

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

1. iecelt Ditu ŅUŅĒVICU par Skrundas kultūras nama direktori ar 01.08.2017., 

profesijas kods 1431 01, nosakot mēneša darba algas likmi XXX EUR (XXX), 

nosakot pilnu darba laiku (1.0 slodzes), 

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

 FREIMANI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 

 

5. § 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 28.06.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra iesniegumu par 

telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu līdz 

30.08.2022. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 12.02.2015. Skrundas novada 

pašvaldībai ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Reģ. Nr. 90009029104, 

juridiskā adrese Laktas ielā 8, Rīga, noslēgts telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas 

novadā, nomas līgums, ar kopējo platību 71.2 m2 , nosakot nomas maksu 0.85 EUR (nulle 

eiro un astoņdesmit pieci centi) par 1 m2 mēnesī un PVN 21%. 

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

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

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

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21.panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, 

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

Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri 

(nomu)”, atklāti balsojot, „par” - 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. pagarināt ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Reģ. Nr. 

90009029104, juridiskā adrese Laktas ielā 8, Rīga, telpu (kopējā platība 71.2 m2) 

Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz 5 gadiem, saglabājot 

pašreizējos līguma nosacījumus, 

3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa 

pagarināšanu, 

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

 

6. § 

Par šķūnīša nomas līguma izbeigšanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 30.06.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

iesniegumu par mātes nomātā šķūnīša XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 
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nomas līguma laušanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, noslēgts šķūnīša XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums, nosakot nomas maksu Ls XXX 

(XXX) mēnesī, t.i., par 1 m2 Ls XXX+ PVN, 

2.2. XXX mirusi XXX. 

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” - 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars 

ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX, Dzelda, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, noslēgto šķūnīša XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

nomas līgumu, 

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

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, 

jauna nosaukuma  un adreses piešķiršanu  

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 11.07.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

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

sadalīšanu, jauna nosaukuma un adreses XXX, piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX pieder XXX, saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no četrām zemes vienībām: 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX 

uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkām, 2,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX,  2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXXun 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, 

2.3. ar 2014.gada 21.februāra Pirkuma līgumu uz nomaksu XXX iegādājies no XXX 

zemes vienību no nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 0,2 ha 

platībā, kadastra apzīmējums XXX uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkām. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu 

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

aizliegta ar likumu”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

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

numurs XXX un atdalāmai zemes vienībai 0,2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX un uz 

tā atrodošai dzīvojamai ēkai ar saimniecības ēkām, piešķirt jaunu nosaukumu un adresi 
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XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 

0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

8. § 

Par nekustamā īpašuma „O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, adreses un nosaukuma maiņu  

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 13.07.2017. pašvaldībā saņemto O. Kalpaka Rudbāržu 

pamatskolas direktora Dzintara STRAUTA, iesniegumu, par nekustamā īpašuma „O. Kalpaka 

Rudbāržu pamatskola”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, adreses un nosaukuma 

maiņu uz adresi un nosaukumu Liepu iela 7, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. 

2. Adreses un nosaukuma maiņa nepieciešama sakarā ar O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 

reorganizāciju. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu 

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

aizliegta ar likumu”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, 18.02.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav,   Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. izmainīt nekustamajam īpašumam „O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6282 008 0174, 

adresi un nosaukumu uz adresi un nosaukumu Liepu iela 7, Rudbārži, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

9. § 

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu  

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 10.07.2017. pašvaldībā saņemto mērnieka XXX (sertifikāta 

Nr.XXX), zemes nomas daļas plānu ar lūgumu noteikt lietošanas mērķi zemes vienības daļai 

XXX Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 36,00 ha platībā – 

0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, sastāv no zemes vienības ar 

kopējo platību 101.1 ha. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu 

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

aizliegta ar likumu”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
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kārtība” trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. noteikt 36,00 ha platībā, zemes vienības daļai XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM.   

 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

apstiprināšanu  

A. ZALGAUCKIS 

 

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

projekta lietu, par nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads. 

2. Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likums” 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 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr. 505 „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”, likuma “Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, 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 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698 

„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot “par” -  11 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, 

par nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu XXX, sadalīšanai, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6,11 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības  lietošanas 

mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 2,98 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības  lietošanas 

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

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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11. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 14.07.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres  dzīvokļa XXX Skrundā, Skrundas novadā, 

iegādi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ceturtās daļas 27.punktu, kas nosaka, 

ka ”Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 

dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot „par” - 11 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav,, Skrundas 

novada dome, nolemj:  

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

vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM sagatavot 

dokumentāciju dzīvokļa atsavināšanai, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

12. § 

Par Tirdzniecības paviljona nojaukšanu Ventas ielā 14, Skrundā  

A. ZALGAUCKIS 

 

 

 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Tirdzniecības paviljona nojaukšanu Ventas 

ielā 14, Skrundā, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu par ēkas nojaukšanu, ko izstrādās SIA 

“Darbnīca A Projekti”. 

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

“funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Benita LIELĀMERE, 

Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), 

„pret” - nav, „atturas” – 1 (Aivars RUDZROGA), Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. nojaukt Tirgus paviljonu un tualetes ēkas Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas 

novadā, ar kadastra Nr. 62090020051,  

 2.2. šī lēmuma izpildi organizēt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes 

loceklim Kasparam KUTUĻSKIM, deleģēšanas līguma Nr. XXX, XXX Domes 

lēmums prot. Nr.22, 20.§., ietvaros, 

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

nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 

 

13. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam  

“Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana Nīkrāces pagastā” 

A.ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 20.07.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

“Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētājas Ilonas RĪTIŅAS iesniegumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu projektam “Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana Nīkrāces pagastā”, 
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piedaloties Biedrības “Darīsim paši!” izsludinātajā atklāta konkursa projektu pieņemšanas 3. 

kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam  19.2. pasākuma “Darbību īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  

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

funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

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

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, 

Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Juris 

JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. piešķirt līdzfinansējumu projektam “Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana 

Nīkrāces pagastā”, piedaloties Biedrības “Darīsim paši!” izsludinātajā atklāta 

konkursa projektu pieņemšanas 3. kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam  19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 14 105,22 EUR (četrpadsmit 

tūkstoši viens simts pieci eiro, 22 centi), fonda finansējums ir 90% no kopējām 

izmaksām, pašvaldības finansējums ir 10% no kopējām izmaksām, 

2.2 atbalstīt projekta “Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma iekārtošana Nīkrāces pagastā” 

līdzfinansēšanu 1410,52 EUR (viens tūkstotis četri simti desmit eiro, 52 centi) apmērā 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta apstiprināšanas gadījumā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāja Ināra 

MUCENIECE. 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

A. ZALGAUCKIS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 24.07.2017. pašvaldībā saņemto  XXX, dzīvesvieta XXX, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX, 

piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

kadastra numurs XXX pieder XXX, saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 0,1445 ha platībā uz kura atrodas ēkas, 

kadastra apzīmējums XXX un 1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu 

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

aizliegta ar likumu”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav,, Skrundas novada dome 

nolemj: 



12 

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

kadastra numurs XXX un atdalāmai zemes vienībai 1 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 

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. 

 

15. § 

Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu  

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.07.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

iesniegumu par garāžas nomas līguma XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

laušanu. 

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

pašvaldība ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, noslēgts zemes un garāžas nomas līgums Nr. 9-3/XXX par XXX ar kopējo platību 

17,1 m2 nomu.  

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

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

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

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” un ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars 

ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izbeigt ar XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, noslēgto zemes un garāžas nomas līgumu par XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, ar 01.08.2017. 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces  pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.07.2017. pašvaldībā saņemto  XXX, dzīvesvieta XXX, 

Liepāja, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX pieder XXX, saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 7,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX un 4,6 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 

„pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 

savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu 

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

aizliegta ar likumu”, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”, 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot „par” - 11 (Aldis 
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ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars 

RUDZROGA, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Juris JAUNZEMS, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav,, Skrundas novada dome 

nolemj: 

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

numurs XXX un atdalāmai zemes vienībai 4,6 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

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

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

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes 

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 17.08.2017., plkst. 

0800, kārtējo domes sēdi – 24.08.2017., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja:          A. Zalgauckis 

          27.07.2017. 

  

Sēdi protokolēja:        I. Freimane 

          27.07.2017 


