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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 

2016.gada 26.maijā                                                      Nr. 6 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

2. Par adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu   

3. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības zemes vienībai 

4. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu   

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

6. Par smilts-grants, smilts atradnes XXX, rekultivācijas veida saskaņošanu Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāres p. i. Inga FREIMANE 

 

Piedalās  

deputāti: Aldis BALODIS 

 Andris BERGMANIS 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Rihards VALTENBERGS 

  Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunta STEPANOVA  

Zigurds PURIŅŠ  

Ivo BĀRS  

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Aldis ZALGAUCKIS (aizņemts pamatdarbā) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 
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Klausās:  

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

p/i “Skrundas veselības un sociālās 

 aprūpes centrs” direktore   Sigita PICULE 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 
 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. 

2. Par vienotas adreses XXX Rudbārži, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu   

3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

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

nosaukuma piešķiršanu.  

5. Par Rudbāržu veselības aprūpes punkta pārcelšanu.  
 

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” – 12 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

2. Par adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu   

3. Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības zemes vienībai 

4. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu   

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

6. Par smilts-grants, smilts atradnes XXX, rekultivācijas veida saskaņošanu Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

8. Par vienotas adreses XXX, Rudbārži, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu   

9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

11. Par Rudbāržu veselības aprūpes punkta pārcelšanu  
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1. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.05.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemtoXXX, 

dzīves vieta XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma 

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

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

2.2. īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.49 ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 3.9 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 8.7 ha platībā. 

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”, Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” - 12 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

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

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

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

Nr. XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 8.7 ha platībā 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

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. 
 

 2. §  

Par adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.05.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

dzīvesvieta XXX, Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu par adreses piešķiršanu zemes 

vienībai XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar kadastra Nr. XXX, un jaunbūvei-dzīvojamai 

mājai XXX, Skrundā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra numurs XXX pieder XXX, saskaņā ar zemesgrāmata apliecību, 

nodalījuma Nr. XXX, uz zemes vienības atrodas XXX piederoša jaunbūve-dzīvojamā māja. 

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 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

atklāti balsojot, “par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 
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Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. piešķirt zemes vienībai XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un 

uz tā atrodošai jaunbūvei-dzīvojamai mājai adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

3. § 

Par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības zemes vienībai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par  nosaukuma piešķiršanu pašvaldības zemes  vienībai XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika, konstatāts, ka zemes vienība „XXX”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, 1.7 ha platībā, kadastra Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar 

Skrundas novada domes XXX. sēdes (prot. Nr.XXX.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo 

un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai „XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, 1.7 ha platībā, kadastra Nr. XXX, nosaukumu „XXX”, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 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. 
 

4. § 

Par ēku īpašumu izveidošanu un adreses piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.05.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvesvieta XXX, Rīga, XXX, dzīvesvieta „XXX”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, un 

XXX, dzīvesvieta Miera iela 16/5-22, Salaspils, Salaspils novads, iesniegumu par ēku 

īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu XXX, Skrundā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstāskļus tika konstatēts, ka uz zemes vienības XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas XXX, XXX un XXX piederošā dzīvojamā māja, 

kadastra apzīmējums  XXX, un palīgēkas, kadastra apzīmējumi XXX un XXX, saskaņā ar 

mantojuma apliecībām. 
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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 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo 

daļu, atklāti balsojot, “par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

3.1. izveidot ēku īpašumu dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums XXX, un 

funkcionāli saistītām palīgēkām ar kadastra apzīmējumu XXX un XXX, piešķirt adresi 

XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

5. § 

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

KĀPIŅAS priekšlikumu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 26.05.2016. par 

īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr. XXX, 

EUR 591.61 (pieci simti deviņdesmit viens euro, sešdesmit viens cents), t.sk. 

pamatparāds EUR 532.35 (pieci simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit pieci centi), 

nokavējuma nauda EUR 59.26 (piecdesmit deviņi euro, divdesmit seši centi), 

2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 26.05.2016. par ½ 

īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr. XXX, ir EUR 

112.97 (viens simts divpadsmit euro, deviņdesmit septiņi centi), t.sk. pamatparāds 

EUR 73.19 (septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi), nokavējuma nauda EUR 

39.78 (trīsdesmit deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi). 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 

nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā 

ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un 

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

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

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

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

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

iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu 

uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim” un likuma „Par nodokļiem nodevām” 

18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: 

piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un 

citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka ”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu 

aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu 
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administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda 

naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, 

un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī 

izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 

administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”, atklāti balsojot, ,,par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu 

piedziņu vēršot uz parādnieka XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese „XXX”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, īpašuma kadastra 

Nr. XXX, EUR 591.61 (pieci simti deviņdesmit viens euro, sešdesmit viens cents), 

t.sk. pamatparāds EUR 532.35 (pieci simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit pieci centi), 

nokavējuma nauda EUR 59.26 (piecdesmit deviņi euro, divdesmit seši centi), 

3.2. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu 

piedziņu vēršot uz parādnieka XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrunda, Skrundas novads, naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr. XXX, 

EUR 112.97 (viens simts divpadsmit euro, deviņdesmit septiņi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 73.19 (septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi), nokavējuma 

nauda EUR 39.78 (trīsdesmit deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi), 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU, 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to 

iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

6. § 

Par smilts-grants, smilts atradnes XXX,  

rekultivācijas veida saskaņošanu Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 27.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

“XXX”, reģ. Nr. XXX, pilnvarotās personas XXX iesniegumu ar lūgumu saskaņot derīgo 

izrakteņu atradnes rekultivācijas veidu pēc atradnes izstrādes darbu pabeigšanas smilts 

atradnei „XXX”, kas atrodas nekustamajā īpašumā „XXX”, kadastra Nr.XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes īpašums „XXX”, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 20.1 ha, reģistrēts 

Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. XXX, īpašnieks SIA „XXX”, reģ. Nr. 

XXX, 1/10 daļas kopīpašniece ir XXX, personas kods XXX, 

2.2. SIA „XXX” noslēgusi zemes nomas un apsaimniekošanas līgumu Nr.01/15 no 

2015. gada 01. janvāra ar SIA „XXX” par tiesībām veikt derīgo izrakteņu ieguvi sev 

piederošā īpašuma „XXX” 9/10 no 20.1 ha kopplatības, 

2.3. XXX noslēgusi zemes nomas un apsaimniekošanas līgumu Nr.02/15 no 2015. 

gada 01. janvāra ar SIA „XXX” par tiesībām veikt derīgo izrakteņu ieguvi sev 

piederošā īpašuma „XXX” 1/10 no 20.1 ha kopplatības, 

2.4. smilts-grants, smilts atradne „XXX” ar platību 96.45 tūkst.m2. Atradnē viena gada 

laikā pēc izstrādes darbu pabeigšanas plānota teritorijas rekultivācija 41778 m2 

apmežojot un 51136 m2 apzaļumojot, saskaņā ar rekultivācijas plāna grafisko 

pielikumu,  
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2.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr. 570 „Derīgo 

izrakteņu ieguves kārtība” 86.punktu rekultivācija jāuzsāk gada laikā pēc derīgo 

izrakteņu ieguves pabeigšanas, 

2.6. saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr. 570 „Derīgo 

izrakteņu ieguves kārtība” 87.punktu rekultivāciju veic saskaņā ar projektu vai shēmu 

un rekultivācijas veidu saskaņo pašvaldība.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta 

noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 85.-90.punktiem, kā arī likuma „Par 

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

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” - 12 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

- Saskaņot smilts-grants, smilts  atradnei „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

zemes īpašumā „XXX” paredzēto rekultivācijas veidu – teritorijas sagatavošanu 

meža un lauksaimniecības zemes izmantošanai.  
 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 2.1.1/7 no 20.05.2016. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. 

punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai 

visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 37. 

panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 

var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 

gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)”, atklāti balsojot, „par” – 12 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

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

PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

2.1. pārdot par brīvu cenu EUR XXX (XXX euro) nekustamo īpašumu XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 

0.5133 ha, 

2.2. uzaicināt z/s „XXX”, reģ. Nr. XXX, īpašnieku XXX divu nedēļu laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI.  
 

8. § 

Par vienotas adreses XXX, Rudbārži, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par vienotas adreses piešķiršanu būvju īpašumam XXX, Rudbārži, Rudbāržu 
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pagasts, Skrundas novads, kadastra Nr. XXX, un zemes vienībai XXX, Rudbārži, Skrundas 

novads, kadastra Nr. XXX.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, 

nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. būvju īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, pieder Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecībai XXX”, saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

atklāti balsojot, “par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. piešķirt zemes vienībai XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, un būvju īpašumam XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, vienotu adresi XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata 27.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

iesniegumu par XXX, personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.2. 28.04.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” - 12 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu “XXX”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā,  

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

FREIMANI.  
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10. § 

Par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces  pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

  L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.05.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Dzelda, Nīkrāces  pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

numurs XXX pieder XXX, saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr. 101, 

2.2. īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 43,1 ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu XX, 14 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 

XXX,21 ha platībā, 

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”, 

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” -  12 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

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

numurs XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 14  ha platībā, 

piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

Par Rudbāržu veselības aprūpes punkta pārcelšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Sigitas PICULES, p/i „Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centrs” direktores, ierosinājumu par Rudbāržu veselības aprūpes punkta pārcelšanu 

no Jubilejas ielas 2-3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā uz telpām Jubilejas 

ielā 3-13, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Rudbāržu veselības aprūpes punkts ir p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” struktūrvienība, kas atrodas Jubilejas ielā 2-3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.2. Lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem 

saskaņā ar 20.01.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par 

obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, nepieciešams 

Rudbāržu veselības aprūpes punktu pārcelt uz telpām Jubilejas ielā 3-13, Rudbāržos, 
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Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 57,2 m2. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 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”, 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 

„pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, pamatojoties uz 20.01.2009. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un 

to struktūrvienībām” 3.punktu, kas nosaka, ka „ārstniecības iestāde, ievērojot būvniecības 

jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktās prasības: 3.1. 

atrodas atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā; 3.2. nodrošina vides pieejamību 

personām ar funkcionāliem traucējumiem” atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Ainārs 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka Rudbāržu veselības aprūpes punkts tiek pārcelts uz telpām Jubilejas 

ielā 3-13, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novads, ar kopējo platību 57,2 m2, 

iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanai, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Sigitu PICULI, p/i „Skrundas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” direktori. 
 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Nākamā apvienotā komiteju sēde 16.jūnijā, plkst. 800, kārtējā domes sēde 30.jūnijā, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0815 

 

Sēdi vadīja          L. ROBEŽNIECE  

          26.05.2016. 

  

Sēdi protokolēja        I. FREIMANE 

          26.05.2016.  


