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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 26.janvārī                                                      Nr. 1 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par sūdzību par Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2016.gada 

20.decembra lēmumu attiecībā pret XXX 

2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2017 “Skrundas novada 

pašvaldības 2017.gada budžets” apstiprināšanu 

3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017.gadā 

4. Par pašvaldības atbalstu īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanā 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu  

6. Par struktūrvienības reģistrēšanu Skrundas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā   

7. Par adreses XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

9. Par adreses XXX, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

10. Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu  

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā 

14. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā 

15. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS 

    Andris Vilnis SADOVSKIS 

    Aivars SEBEŽS 
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    Rihards VALTENBERGS 

    Ainārs ZANKOVSKIS  

Ivars GRUNDMANIS 

Andris BERGMANIS  

Gunta STEPANOVA  

Zigurds PURIŅŠ   

Aldis BALODIS  

Ivo BĀRS  

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

 

Klausās:  

Attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Finanšu nodaļas vadītāja   Ināra MUCENIECE 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

  sociālā darbiniece   Marika RIMŠA-BUŠA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE 

Sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

  “Liepziediņš” vadītāja  Dzintra EGLĪTE 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

pašvaldības iedzīvotājs   Raimonds REINKOPS 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1.  Par XXX iesnieguma izskatīšanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai  

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai  

5. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā 

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

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

7. Par dzīvokļa XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

8. Par Nīkrāces pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  
 

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 
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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” – 13 (Aldis 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par sūdzību par Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2016.gada 

20.decembra lēmumu attiecībā pret XXX 

2. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2017 “Skrundas novada 

pašvaldības 2017.gada budžets” apstiprināšanu 

3. Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017.gadā 

4. Par pašvaldības atbalstu īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanā 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu  

6. Par struktūrvienības reģistrēšanu Skrundas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā   

7. Par adreses XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

9. Par adreses XXX, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu  

10. Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu  

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā 

14. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā 

15. Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

17.  Par XXX iesnieguma izskatīšanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

21. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā 

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

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

23. Par dzīvokļa XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

24. Par Nīkrāces pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  
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1. § 

Par sūdzību par Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  

2016.gada 20.decembra lēmumu attiecībā pret XXX 

L. ROBEŽNIECE, XXX 

 

[1.] Skrundas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi XXX sūdzību par 

Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) 2016. gada 

20. decembra lēmumu Nr. 685 “Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu” (turpmāk – Lēmums), ar 

kuru Dienests atteica piešķirt dzīvokļa pabalstu XXX. 

 

[2.] Par Lēmumu XXX iesniedza sūdzību pašvaldībai, nepiekrītot Lēmumā minētajam 

secinājumam, ka XXX pastāvīgi nedzīvo savā dzīvesvietā, kā arī norādot, ka sociālie 

darbinieki rupji pārkāpa saistošos noteikumus, jo apsekošana netika saskaņota ar iesniedzēju. 

Apstrīdēšanas iesniegumā skaidrota pastāvīgās dzīvesvietas izpratne un norādīts, ka sliktā 

materiālā stāvokļa dēļ iesniedzējam nav iespējams katru dienu uzturēties deklarētajā 

dzīvesvietā, jo ir iesākts remonts un dzīvojamās istabas ir tikai daļēji piemērotas dzīvošanai, 

un pabalsts ir nepieciešams, lai pilnvērtīgi varētu dzīvot savā dzīves vietā. 

 

XXX tika uzaicināts uz domes sēdi. Pēc domes sēdes vadītājas Loretas ROBEŽNIECES 

jautājuma, vai XXX ir vēl kas piebilstams pie sūdzības, XXX paskaidroja, ka sūdzībā viss 

esot uzrakstīts. Uz Loretas ROBEŽNIECES jautājumu – vai Jūs apgalvojat, ka dzīvojat XXX, 

Skrundā, XXX atbildēja apstiprinoši – jā, es apgalvoju. 

 

[3.] Pašvaldība konstatē sekojošo: 

[3.1.] XXX mājsaimniecībai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss no 01.11.2016. līdz 

31.01.2017.  

[3.2.] Dienestam veicot pirmreizējo apsekošanu dzīves vietā 21.11.2016., XXX norādīja, ka 

dzīves vietā tiek veikts remonts un viņš uz laiku mitinās pie draugiem.  

[3.3.] Dienestā 28.11.2016. tika saņemts XXX iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokļa 

pabalstu kurināmā iegādei. 

[3.4.] Dienesta sociālais darbinieks 05.12.2016. devās atkārtotā apsekošanā uz personas 

dzīvesvietu, bet XXX atteicās ielaist sociālo darbinieku savā dzīves vietā (minēto apstiprina 

apsekošanas akts Nr. XXX), tādējādi sociālajam darbiniekam radot aizdomas par XXX 

28.11.2016 iesniegumā norādītās informācijas patiesumu.  

[3.5.] Sociālais darbinieks 07.12.2016. devās pie XXX kaimiņienes XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kura apgalvoja, ka XXX pastāvīgi neuzturas un nedzīvo XXX, 

Skrundā, bet gan XXX, Skrundā, Skrundas novadā. Šis fakts tika fiksēts sarunas protokolā 

Nr. XXX. 

[3.6.] Sociālajam darbiniekam 15.12.2016., 19.12.2016. veicot atkārtotu XXX norādītās 

dzīvesvietas apsekošanu tika konstatēts, ka norādītājā adresē XXX nav sastopams. 

[3.7.] Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.22/2013 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novadā” (turpmāk – noteikumi) 15.1.1. punkts 

nosaka, ka „dzīvokļa pabalstu var saņemt persona, kas deklarējusies Skrundas novada 

pašvaldībā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīves vietā” un kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem 

ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.” 

Minētā norma kumulatīvi paredz visu nosacījumu iestāšanos (A. Persona, ir deklarējusies 

Skrundas novada pašvaldībā, B. persona pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīves vietā, C. personai, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss), lai persona 

varētu saņemt dzīvokļa pabalstu. 

[3.8] Dienests, ievērojot Lēmuma [4.]-[6.] minētos faktus, norādīja, ka nav guvis 

apstiprinājumu faktam, ka XXX pastāvīgi dzīvo viņa norādītajā dzīvesvietā XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā. 
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[4.] Izvērtējot XXX sūdzībā norādītos argumentus un lietā esošos pierādījumus, secināms: 

[4.1.] Sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, to personu loku, kurām ir 

tiesības saņemt šo palīdzību noteic Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.  

 

Šī likuma 32.pantā ir noteikts, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes 

situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 

pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.  

 

Minētā likuma normas nenoteic dzīvokļa pabalsta piešķiršanas noteikumus, bet deleģē šo 

funkciju pašvaldībām. Proti, minētā likuma 35.panta piektajā daļā ir noteikts, ka dzīvokļa 

pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu,  

reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.  

 

Tātad pašvaldībai ir tiesības izvērtēt gadījumus, kuros dzīvokļa pabalsts ir piešķirams, tā 

pretendentu loku, kā arī apmēru. Tādejādi secināms, ka pašvaldībai ir dota normatīvajos aktos 

noteiktā rīcības brīvība dzīvokļu pabalstu piešķiršanai. 

 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta piektajā daļā 

minēto normu, pašvaldība ir izdevusi Noteikumus. 

 

Attiecībā uz konkrēto gadījumu būtu piemērojams Noteikumu 15.1.1. punkts, kas nosaka, ka 

dzīvokļa pabalstu var saņemt persona, kas deklarējusies Skrundas novada pašvaldībā, 

pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīves vietā un kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts 

trūcīgas ģimenes (personas) statuss. 

 

Pašvaldība piekrīt Lēmumā norādītajam, ka minētā norma kumulatīvi paredz visu nosacījumu 

iestāšanos (A. Persona, ir deklarējusies Skrundas novada pašvaldībā, B. persona pastāvīgi 

dzīvo deklarētajā dzīves vietā, C. personai, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir piešķirts 

trūcīgas ģimenes (personas statuss), lai persona varētu saņemt dzīvokļa pabalstu. 

 

Izskatāmās lietas ietvaros nav strīds par to, ka XXX ir persona, kura ir deklarējusies Skrundas 

novada pašvaldībā un persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir piešķirts trūcīgas 

ģimenes (personas statuss), bet ir strīds par to, vai iespējams secināt, ka XXX pastāvīgi  dzīvo 

deklarētajā dzīves vietā. 

 

[4.2.] Pašvaldība ņem vērā, ka sociālam darbiniekam nebija iespējams apskatīt XXX 

dzīvesvietu atbilstoši [3.5.] punktā norādītajam un sociālajam darbiniekam 15.12.2016., 

19.12.2016. veicot atkārtotu XXX norādītās dzīvesvietas apsekošanu tika konstatēts, ka 

norādītājā adresē XXX nebija  sastopams atbilstoši [3.6.] punktā norādītajam. 

 

[4.3.] Pašvaldība ņem vērā, ka atbilstoši XXX kaimiņienes XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

sniegtajai informācijai XXX pastāvīgi neuzturas un nedzīvo XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, bet gan XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kā tas minēts [3.5.] punktā. 

 

[4.4.] Pašvaldība ņem vērā sociālā darbinieka ziņojumu (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.) par XXX. 

 

[4.5.] Pašvaldība ņem vērā pastnieces sniegto informāciju (sarunas apraksta kopija – 

pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.), ka pēc viņas novērojumiem XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

neviens nedzīvo, bet pastkastīte, kur iemest paziņojumu par ierakstītu vēstuli, ir. 
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[4.6.] Pašvaldība ņem vērā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eko Kurzeme” 

sniegto informāciju (sarunas apraksts – pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.), ka adresē XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, nav noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums uz XXX vārda. 

 

[4.7.] Pašvaldība ņem vērā,  ka AS Elektrum pārstāvji sniedza informāciju, ka līgums par 

elektroenerģijas izmantošanu ir noslēgts uz divām adresēm: XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

un XXX, Skrundā, Skrundas novadā. Par konkrēto adresi (XXX) no Klienta puses rādījumi 

nav ziņoti no 2015. gada decembra. Par pieslēgumu tiek maksāts pēc vidējā patēriņa 70-80 

kwh mēnesī (saruna apraksta kopija – pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.). 

 

[4.8.] Pašvaldība piekrīt sūdzībā norādītajam, ka Lēmumā minētās normas – “Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 7.panta sestais punkts un Ministru kabineta 

30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 7. punkts nav attiecināmas uz konkrēto gadījumu, taču tas neietekmē 

faktu, ka nepieciešams konstatēt, ka persona pastāvīgi dzīvo deklarētajā adresē un sociālā 

darbinieka tiesības veikt apsekošanu, lai izvērtētu iesniegumā sniegto ziņu patiesumu. 

 

Sociālā darbinieka tiesības veikt apsekošanu izriet no tā amata aprakstā minētā. 

 

[4.9.] Pašvaldība norāda, ka dzīvesvietas apsekošana nav saskaņojama ar klientu un šādu 

prasību neizvirza normatīvie akti. 

 

[4.10.] Pašvaldība, izvērtējot sociālā darbinieka sniegtās ziņas (sk.[4.2.] un [4.4.] punktu) un 

lietā iegūtos pierādījumus (sk. [4.3.], [4.5.]- [4.7.] secina, ka nav iespējams secināt un gūt  

apstiprinājumu faktam, ka XXX pastāvīgi dzīvo viņa norādītajā dzīvesvietā XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, jo uz to norāda gan personu (kaimiņienes un pastnieces) sniegtās ziņas, gan 

fakts, ka minētajā adresē netiek izmantoti ikdienā nepieciešamie pakalpojumi (atkritumu 

nodošana un netiek nodoti elektroenerģijas skaitītāju rādījumi). 

 

Pašvaldība piekrīt, ka persona var brīvi izvēlēties savu dzīvesvietu un izvēlēties, kur deklarēt 

savu dzīvesvietu, taču, ievērojot [4.1.] punktā noteikto, dzīvokļa pabalsta saņemšanai ir 

saistoši Noteikumu 15.1.1. punktā paredzētie priekšnosacījumi, kas cita starpā nosaka, ka 

dzīvokļa pabalstu var saņemt persona, kas pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīves vietā. 

 

Pamatojoties uz  Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novadā” (turpmāk – noteikumi) 

15.1.1. punktu, Administratīvā procesa likuma 81.pantu, Skrundas novada dome vienbalsīgi 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE) nolemj: 

Atstāt negrozītu Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 

2016.gada 20. decembra lēmumu Nr. XXX “Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu”, ar kuru 

atteikts piešķirt dzīvokļa pabalstu XXX. 

Minēto lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža 

pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, 

LV-3401 (administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Veids, kādā 

administratīvo aktu paziņo adresātam — rakstveidā, mutvārdos vai citādi — , neietekmē tā 

stāšanos spēkā. Administratīvo aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa 

pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta 

sūtījumu). 
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2. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2017  

“Skrundas novada pašvaldības 2017.gada budžets” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, 46.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

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

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības 

mājaslapā internetā”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS), 

Skrundas novada dome nolemj:  

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2017 

“Skrundas novada pašvaldības 2017.gada budžets” (pielikums Nr. 5 uz 14 lpp.). 
 

3. § 

Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017.gadā  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

9.punktu, kas nosaka, kādi izdevumi iekļaujami izdevumu tāmē, atbilstoši ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem (EKK), aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo 

konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā iekļaujot konkrētus izglītības iestādes iepriekšējā 

saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta 

finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), 

ņemot vērā audzēkņu skaitu uz saimnieciskā gada 1. janvāri, atklāti balsojot, „par” – 13 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

- apstiprināt viena skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

2017.gadā (pielikums Nr. 6 uz 1 lp.).  
 

4. § 

Par pašvaldības atbalstu īpašumam piegulošās  

publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu 

par pašvaldības atbalstu īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanā. 

2. Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumā ietvertās atziņas: viendzīvokļa māju īpašniekiem, 

kuri ir trūcīgas un maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt ir vientuļi pensionāri, 

personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām 

pilngadīgām personām, vai arī pensionāri, personas ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kuriem ir 

kopīga deklarētā dzīvesvieta ar pensionāriem vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti un 

personām, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošo teritoriju platība ir lielāka par pusi no 

nekustamo īpašumu platības, nosakāms pašvaldības atbalsts personām nekustamo īpašumu 

piegulošo teritoriju kopšanā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
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27.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos , atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

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

nolemj: 
2.1. pilnvarot Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, līdz 

atbilstošu Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanai, izskatīt un 

pieņemt lēmumus, sniedzot atbalstu personām īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošās teritorijas (t.i., gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, 

caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanā, 

2.2. noteikt, ka, lai saņemtu noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas pašvaldībā ar 

attiecīgu iesniegumu, 

2.3. noteikt, ka pašvaldības izpilddirektors 10 darba dienu laikā no dienas, kad 

pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma 

īpašnieka atbrīvošanu no uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 6 

mēnešu termiņu, 

2.4. ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma 

saņemšanai, tad viņam ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai. 
 

5. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/1 no 13.01.2017. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. 

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

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. Pantā 

noteiktā kārtībā”, 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 ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), 

„pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts Rihards VALTENBERGS, 

pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu 

darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pārdot par brīvu cenu 5700.00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi) 

nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes kadastra Nr. 

XXX, ar kopējo platību 3.35 ha, 

2.2. uzaicināt z/s XXX īpašnieku XXX, adrese XXX, Skrundas novads, divu nedēļu 

laikā noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, pārdošanu, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  
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6. § 

Par struktūrvienības reģistrēšanu Skrundas novada  

pašvaldības nekustamajā īpašumā   

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.12.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, iesniegumu par struktūrvienības reģistrēšanu 

Skrundas novada pašvaldības nekustamajā īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 27.12.2016. Skrundas novada 

pašvaldībai ar XXX noslēgts līgums Nr. XXX par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

42.2 m2 platībā, nomu pakalpojumu sniegšanai, pamatojoties uz XXX nomas tiesību izsoles 

rezultātiem (lēmums Nr.2.8.2/17). 

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

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

„par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

- piekrist struktūrvienības reģistrēšanai Skrundas novada pašvaldības nekustamajā 

īpašumā XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pakalpojumu sniegšanai (XXX) līdz 

nomas līguma izbeigšanas termiņam.  
 

7. § 

Par adreses “Veramati”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses „XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. XXX reģistrēts nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, kadastra Nr. XXX, kas ir adresācijas objekts un kuram nav piešķirta adrese. 

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

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

3.1. piešķirt nekustamajam īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX un ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem: XXX, adresi XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325. 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.12.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX,  

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, pilnvarotās personas XXX, dzīvo XXX, Saldus novads, 
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(09.06.2016. Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres XXX izdota pilnvara, reģistra Nr. 

XXX) 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 Nr. 

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

2.2. īpašums sastāv no piecām zemes vienībām. 

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”, 

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

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, 5.2  ha platībā 

piešķirt jaunu nosaukumu XXX, 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. 
 

9. § 

Par adreses XXX, Ciecere, Skrundas pagasts,  

Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses XXX, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar nosaukumu 

XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, reģistrēta adrese 

XXX, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kas neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 

08.decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumiem”.  

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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

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

3.1. piešķirt zemes vienībai 0.1 ha platībā ar kadastra Nr. XXX adresi XXX, Ciecere, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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10. § 

Par adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.12.2016. pašvaldībā saņemto Valsts zemes dienesta 

Adrešu reģistra daļas informāciju par diviem adresācijas objektiem, kuriem ir piesaistīta 

vienota adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienībai, kadastra 

apzīmējums XXX, un zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, un uz tā atrodošam 

mājīpašumam ir piesaistīta vienota adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

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

3.1. piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX un uz tā atrodošam 

mājīpašumam adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.12.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pilnvarotās personas SIA „XXX”, juridiskā adrese XXX, 

Liepāja, pārstāvja XXX (XXX Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres XXX  izdota 

pilnvara, reģistra Nr. XXX) iesniegumu par noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma XXX,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX 

sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām:  11.4 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, un 62.3 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

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

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

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

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 
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Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu, sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā 

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

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

plānojumam, 

3.6. atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.12.2016. pašvaldībā saņemto SIA XXX, juridiskā adrese 

XXX, Rīga, valdes locekles XXX iesniegumu par noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma 

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX 

sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder SIA „XXX” saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. īpašums sastāv no trīs zemes vienībām:  30.4 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, 34.8, ha platībā, kadastra apzīmējums XXX un 4.1 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

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

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

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

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “pret” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā 

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

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

plānojumam, 

3.6. atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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13. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam  

“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.01.2017. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

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

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

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 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 likuma 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” – 

13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 06.01.2017. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamā īpašuma „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

zemes vienības kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 13.4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

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

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

lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 4.2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, atstāt 

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

14. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE  
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.01.2017. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, 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 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” , likuma “Par 

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

13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 10.01.2017. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.1101 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

un uz tā atrodošām ēkām, kadastra apzīmējumi: XXX, adresi XXX, Skrunda, 

Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0601 – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, 

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 0.1315 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 

uz tā atrodošām ēkām, kadastra apzīmējumi: XXX, adresi XXX, Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0701 – vienstāva un divstāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūve, 

3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.01.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”, 

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

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” – 13 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. uzņemt dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, bilancē par kadastrālo 

vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,  

2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM sagatavot 

dokumentāciju dzīvokļa atsavināšanai, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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16. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES 

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstiska 

iesnieguma pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 04.01.2017. saņemts XXX,  dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder  Skrundas novada 

pašvaldībai, kas izīrēts XXX, 

2.3. 05.01.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. 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 nosaka kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

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

par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 13 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā,  

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

FREIMANI, 

4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona 

tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam ar 

ierakstītu pasta sūtījumu). 
 

17. § 

Par XXX iesnieguma izskatīšanu 

L. ROBEŽNIECE, G. PUTNIŅŠ 
 

1. Skrundas novada dome izskata Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas 

iesniegto priekšlikumu par kompensācijas apjomu XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 09.12.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu atmaksāt ieguldīto 

finansējumu par nomainītiem logiem un radiatoriem, 

2.2. XXX pašvaldībai piederošo dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, īrē no 01.11.2014., 

2.3.  pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas 05.01.2017. sēdē tika 

izvērtēta pašvaldībā iesniegtā dokumentācija (t. sk. čeku kopijas par kopējo summu 

XXX EUR (XXX) par logu un radiatoru nomaiņu un apsekots dzīvoklis XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM, kurš paskaidro, ka pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisija 

minēto iesniegumu izskatījusi un izvērtējusi situāciju saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības 
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noteikumiem par dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu. Pašreiz tiek 

pārskatīti iepriekš minētie spēkā esošie noteikumi un tiek strādāts pie tā, lai pašvaldības 

dzīvoklī veiktos ieguldījumus varētu atlīdzināt līdz 100% apmērā. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka “šā likuma 15. pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par 

to atbild pašvaldības. Šo funkciju izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja 

likumā nav noteikts citādi”, 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam 

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

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”, saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Noteikumi par 

pašvaldību dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” (apstiprināti ar 

Skrundas novada domes 22.10.2009. sēdes (prot. Nr. 11, 5.§) lēmumu) 2.1., 2.2., 13., 

15.punktu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

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

nolemj: 

3.1. kompensēt pašvaldības dzīvoklī XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, īrnieces XXX veiktos ieguldījumus (logu un radiatoru nomaiņa) 50% 

apmērā no ieguldītās summas XXX EUR (XXX), 

3.2. atbrīvot XXX no dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, īres maksas XXX EUR (XXX) apmērā,  

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

valdes locekli Kasparu KUTUĻSKU. 
 

18. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.01.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta „XXX”, 

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

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX” piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

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

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām. 

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”, 

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

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

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

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds 

PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Skrundas  pagastā, Skrundas novadā, 
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kadastra Nr. XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 2.7  ha 

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

3326, 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. 
 

19. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.01.2017. pašvaldībā saņemto SIA „XXX”,  juridiskā 

adrese XXX, Liepāja, pilnvarotās personas XXX iesniegumu par noteikumu izsniegšanu 

nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder SIA „XXX” saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. īpašums sastāv no trīs zemes vienībām, 

2.3. ar 19.01.2017. Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres XXX izdotu 

Ģenerālpilnvaru, reģistra Nr.XXX,  SIA „XXX” pilnvaro XXX sadalīt nekustamo 

īpašumu „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

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

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

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

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” -  13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu, sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par 

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

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

plānojumam, 

3.6. atdalāmām zemes vienībām piešķirami nosaukumi: „XXX”, „XXX”, „XXX”, 

„XXX” un „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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20. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.01.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Grobiņas novads, iesniegumu par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā,  kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 20.5 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX un 17.8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

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

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

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

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par 

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

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

plānojumam, 

3.6. atdalāmai zemes vienībai piešķirams nosaukums „XXX”, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

21. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam  

īpašumam “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.01.2017.  SIA „METRUM T” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

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

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 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 
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kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 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” – 

13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 24.01.2017. SIA „METRUM T” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem XXX un XXX robežu pārkārtošanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 6.2 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 12.8  ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, 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. 
 

22. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.01.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres  dzīvokļa XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

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” – 13 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE), “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. 
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23. § 

Par dzīvokļa XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  

uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.01.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres  dzīvokļa XXX, Ciecerē, 

Skrundas pagastā, 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” – 13 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. uzņemt bilancē dzīvokli XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par 

kadastrālo vērtību un ierakstīt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,   

2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM sagatavot 

dokumentāciju dzīvokļa atsavināšanai. 
 

24. § 

Par Nīkrāces pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.01.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Nīkrāces 

pamatskolas direktores Anitas SEBEŽAS iesniegumu par Nīkrāces pamatskolas nolikuma 

apstiprināšanu.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI, kura paskaidro, ka jauns nolikums izstrādāts saistībā ar ekoskolu Nīkrāces 

pamatskolā. 

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

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

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

„par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

 2.1. apstiprināt Nīkrāces pamatskolas nolikumu (pielikums Nr. 7 uz 6 lpp.), 

2.2. ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā neesošu Skrundas novada domes 

27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 9.§) saskaņoto Nīkrāces pamatskolas nolikumu.  

 

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

sēdi par slēgtu. Nākamā apvienotā komiteju sēde 2017.gada 16.februārī, plkst. 800, kārtējā 

domes sēde 2017.gada 23.februārī, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0825 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          27.01.2017. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          27.01.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


