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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 29.jūnijā                                                     Nr. 2 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām 

2. Par Skrundas novada domes pārstāvju izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona 

kopsapulcē un Attīstības padomē 

3. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

amatu savienošanu  

4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  

5. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām 

6. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017.gadam 

7. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” īstenošanai  

8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

9. Par pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

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 izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

14. Par Satiksmes ministrijas VAS “Latvijas dzelzceļš” personā esošo nekustamo īpašumu 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu  

15. Par nekustamā īpašuma XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

un jauna nosaukuma piešķiršanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā  

18. Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 14.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā, un 

nosaukuma piešķiršanu” 2.2.punkta grozīšanu  
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19. Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 21.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu” 2.2.punkta 

grozīšanu  

20.  Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 23.§) lēmuma “Par zemes 

vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu” grozīšanu  

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Ivo BĀRS 

     Aldis ZALGAUCKIS 

     Andrejs SALMINS 

     Ainārs ZANKOVSKIS 

     Ivars GRUNDMANIS 

     Dzintars ANKEVICS 

     Aivars RUDZROGA  

     Valdis PAKULIS 

     Benita LIELĀMERE 

     Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS 

     Gunta STEPANOVA 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

 

Klausās:  

Sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

   grāmatvedis   Ģirts BOKUMS 

Attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 

Pašvaldības iedzīvotāja    Inta KAMPARA  
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

2. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas nolikumā 
 

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” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 
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„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām 

2. Par Skrundas novada domes pārstāvju izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona 

kopsapulcē un Attīstības padomē 

3. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

amatu savienošanu  

4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu  

5. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām 

6. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017.gadam 

7. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” īstenošanai  

8. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

9. Par pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

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 izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

14. Par Satiksmes ministrijas VAS “Latvijas dzelzceļš” personā esošo nekustamo īpašumu 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu  

15. Par nekustamā īpašuma XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

un jauna nosaukuma piešķiršanu  

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

nosaukuma piešķiršanu  

17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā  

18. Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 14.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā, un 

nosaukuma piešķiršanu” 2.2.punkta grozīšanu  

19. Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 21.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu” 2.2.punkta 

grozīšanu  

20.  Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 23.§) lēmuma “Par zemes 

vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu” grozīšanu  

21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

23. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas nolikumā 

 

INFORMĀCIJAI 

Par ēkas O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

bīstamības novēršanu un daļēju ekspluatācijas aizliegumu (Būvniecības valsts kontroles biroja 

lēmums) 
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1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām 

L. ROBEŽNIECE 

 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20. 

pantu, kas nosaka, ka “(1) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums atbilstoši 

savai kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nonāktu 

interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras. 

(2) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja pienākums ir ar rakstveida rīkojumu nodot 

kādas funkcijas vai uzdevuma izpildi citai valsts amatpersonai, ja valsts amatpersona, kurai 

konkrētā funkcija vai uzdevums atbilstoši tās amata pienākumiem būtu jāveic, ir interešu 

konflikta situācijā. (3) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam šajā likumā paredzētajos 

gadījumos un kārtībā ir pienākums izlemt jautājumu par valsts amatpersonas iespējamo amata 

savienošanu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi. (5) Valsts vai 

pašvaldības institūcijas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums šajā likumā un 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt, lai tiktu sastādīti un Valsts ieņēmumu 

dienestam 15 dienu laikā elektroniskā veidā vai rakstveidā iesniegti valsts amatpersonu 

saraksti un to grozījumi. (6) Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājam ir pienākums 

nekavējoties informēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai šajā likumā 

noteiktajos gadījumos — Satversmes aizsardzības biroja direktoru par atklātajiem šā likuma 

pārkāpumiem, kurus izdarījušas attiecīgās institūcijas valsts amatpersonas”, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Ivo BĀRS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

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

nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, domes priekšsēdētājas vietnieks 

Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”,  Skrundas novada dome nolemj:  

- Gadījumos, ja Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES 

 rīcība var būt saistīta ar interešu konfliktu (interešu konflikts – situācija, kurā valsts 

 amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 

 jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas 

darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai 

darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses), kā arī priekšsēdētājas 

prombūtnes laikā paraksta tiesības noteikt Skrundas novada domes priekšsēdētājas 

vietniekam Aldim ZALGAUCKIM.  
 

2. § 

Par Skrundas novada domes pārstāvju izvirzīšanu  

Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē un Attīstības padomē 

L. ROBEŽNIECE 
 

 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” – 11 (Ivo BĀRS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA), „pret” - nav, „atturas” – nav, balsojumā 

nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, domes priekšsēdētājas vietnieks 

Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”,  Skrundas novada dome nolemj:   

- Iecelt Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI un 

priekšsēdētājas vietnieku Aldi ZALGAUCKI kā pārstāvjus dalībai Kurzemes 

plānošanas reģiona kopsapulcē un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. 
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3. § 

Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas  

Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par amatu savienošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.06.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot amatu ar 

valdes priekšsēdētājas amatu biedrībā “CURONICA”, darbu Kuldīgas novada un Skrundas 

novada Civilās aizsardzības komisijā kā loceklei un darbu Kurzemes plānošanas reģiona 

attīstības padomē kā loceklei.  

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

„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos” un likumu „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektās daļas 2. un 4. 

punktu, kas nosaka, ka “pašvaldību domju priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju 

priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, publisku 

personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un 

viņa vietniekiem, Saeimas Kancelejas direktoram un viņa vietniekiem, pagastu vai pilsētu 

pārvalžu vadītājiem novadu pašvaldībās ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

2)amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi; 

4)citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese 

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

nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

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

nolemj:  
 - Atļaut Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI savienot  

amatu ar valdes priekšsēdētājas amatu biedrībā “CURONICA”, reģ. Nr. 40008145230, 

darbu Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās aizsardzības komisijā kā loceklei 

un darbu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē kā loceklei. 
 

4. § 

Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas  

Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.06.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu no 

17.07.2017. līdz 06.08.2017.  

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta 

padomes deputāta statusu” 15.panta piekto daļu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam, kurš 

ieņem algotu amatu, ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, kura ilgums ir četras 

kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājumu, atklāti balsojot, „par” – 

11 (Ivo BĀRS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars 

ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā nepiedalās 

domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis 

ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:  
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  2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

 apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no 17.07.2017. līdz 06.08.2017., 

 2.2. domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus 

izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 

XXX apmērā no Alda ZALGAUCKA amata darba algas, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības grāmatvedi Salumeju BALCERI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI. 
 

5. § 

Par Skrundas novada pašvaldības komisijām 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, ka 

„tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijās, valdēs un darba grupās”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu, 

kas nosaka, ka “pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz 

savu pilnvaru laiku”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

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

Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Andrejs SALMINS), Skrundas novada 

dome nolemj: 

1. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas 

sastāvā: 

1.1. atbrīvot no administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Gunitu 

OZOLIŅU, Intu FOLKMANI, Benitu LIELĀMERI, 

  1.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības administratīvajā komisijā locekļus: 

  Dzintaru STRAUTU 

  Santu KNOPKENU, 

  Ditu ŅUŅĒVICU, 

1.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvs 

sekojošs: 

  Inga RENCE – REMTE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Santa KNOPKENA, 

  Normunds DANENBERGS, 

  Eva NUDIENA, 

  Dzintars STRAUTS, 

  Dita ŅUŅĒVICA, 

  Ritvars STEPANOVS, 

2. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas sastāvā: 

2.1. atbrīvot no pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

locekļu pildīšanas Valdi DANENBERGU, 

2.2. ievēlēt Skrundas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijā Edgaru PACULU, Valdi PAKULI, Juri JAUNZEMU, 

2.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības 

īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvs sekojošs: 

Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja, 

Normunds DANENBERGS,  

Rudīte KRONLAKA, 

Dace BUĶELE,  

Edgars PACULS, 

Valdis PAKULIS, 

Juris JAUNZEMS, 
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 3. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā: 

3.1. atbrīvot no iepirkumu komisijas locekļu pienākumu pildīšanas Andri Vilni 

SADOVSKI, 

3.2. ievēlēt iepirkumu komisijā Rihardu VALTENBERGU, Andreju 

SALMINU, 

3.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvs 

sekojošs: 

  Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs, 

  Dace BUĶELE, 

  Kaspars DZENIS, 

  Benita LIELĀMERE, 

  Ēriks PACULS, 

  Rihards VALTENBERGS, 

  Andrejs SALMINS, 

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

4.1. atbrīvot no ceļu fonda komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Benitu 

LIELĀMERI, 

  4.2. ievēlēt ceļu fonda komisijā Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāju, 

4.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām ceļu fonda komisijas sastāvs 

sekojošs: 

  Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs, 

  Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājs, 

  Ritvars STEPANOVS, 

  Ainars PIĻECKIS, 

  Dzintra VEĢE, 

5. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda 

apsaimniekošanas komisijas sastāvā: 

5.1. atbrīvot no pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas Benitu LIELĀMERI, 

5.2. ievēlēt pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijā Nīkrāces 

pakalpojumu pārvaldes vadītāju, 

5.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības dzīvojamā fonda 

apsaimniekošanas komisijas sastāvs  sekojošs: 

  Ritvars STEPANOVS, 

  Dzintra VEĢE, 

  Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

  Kaspars DZENIS, 

  Uldis ZARIŅŠ. 

 6. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvā: 

6.1. atbrīvot no dzīvokļu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Benitu 

LIELĀMERI, 

6.2. ievēlēt pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijā Nīkrāces 

pakalpojumu pārvaldes vadītāju, 

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

  Anda VĪTOLA – komisijas priekšsēdētāja, 

  Inga FREIMANE, 

  Normunds EIHE, 

  Uldis ZARIŅŠ, 

  Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājs,  

  Aldis BALODIS, 

  Dzintra VEĢE, 

7. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu privatizācijas 
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komisiju šādā sastāvā: 

  Eva NUDIENA – komisijas priekšsēdētāja, 

  Normunds DANENBERGS, 

  Rudīte KRONLAKA, 

  Inga FREIMANE, 

  Mārcis JAUNARĀJS. 

 8. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisiju 

 šādā sastāvā: 

  Rudīte KRONLAKA – komisijas priekšsēdētāja, 

  Dace GRĀVELE, 

  Inga FREIMANE, 

 9. Izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu 

komisijas sastāvā: 

9.1. atbrīvot no pašvaldības politiski represēto lietu komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas Benitu LIELĀMERI, Aldonu ZĪDERI, 

9.2. ievēlēt pašvaldības politiski represēto lietu komisijā: 

Evu NUDIENU,  

Rudīti KRONLAKU, 

9.3. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības 

politiski represēto lietu komisijas sastāvs sekojošs: 

Inga FREIMANE – komisijas priekšsēdētāja, 

Eva NUDIENA,  

Rudīte KRONLAKA, 

10. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības bērnu reģistrācijas, 

 uzņemšanas un atskaitīšanas komisiju Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē „Liepziediņš” šādā sastāvā: 

  Inga FLUGRĀTE, 

  Rudīte KRONLAKA, 

  Dzintra EGLĪTE, 

  Anda VĪTOLA, 

  Daina VEITA, 

11. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada medību koordinācijas komisiju šādā 

sastāvā: 

Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs,  

  Rudīte KRONLAKA, 

  Atis GRAUDIŅŠ, 

  Harijs AIGARS, 

  Normunds LĀCĪTIS, 

Gunta FREIMANE, 

  Rihards VALTENBERGS, 

12. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu 

komisiju šādā sastāvā: 

  Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Guntis PUTNIŅŠ, 

  Inga FREIMANE, 

13. Apstiprināt bez izmaiņām Skrundas novada pašvaldības darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

  Normunds DANENBERGS – komisijas priekšsēdētājs, 

  Zane EGLĪTE,  

  Ainars PIĻECKIS, 

  Rihards VALTENBERGS, 

  Inga FLUGRĀTE. 
 



9 

6. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017.gadam 

L. ROBEŽNIECE 
 

Ņemot vērā Sigitas PICULES, p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores, 

iesniegumu, Nacionālā veselības dienesta valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēm 

vienošanos Nr. 8-1403-2017-1 un saskaņā ar “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 1. panta 

pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “likumā ir lietoti šādi termini: atvasināta publiska 

persona — pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai 

ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un 

apstiprināšanu” un likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, 

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 (Ivo 

BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars 

ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), „pret” - 

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

- Apstiprināt grozījumus Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam 

pašvaldības iestādei “Skrundas veselības un sociālais aprūpes centrs”  ar 01.07.2017. 

(pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.). 
 

7. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta  

Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” īstenošanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība var ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts 

pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā 

minēto galvojumu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

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

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Andrejs SALMINS), Skrundas novada 

dome nolemj: 

1. Ņemt no Valsts Kases vidēja termiņa aizņēmumu 87 948.00 EUR (astoņdesmit 

septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro, nulle centi) apmērā uz 5 gadiem ar 

Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 

martu, Interreg V-A Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 

2020.gadam  projekta Nr. LLI -010  “Dabas tūrisms visiem”  īstenošanai, aizņēmuma 

atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

8. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/6 no 08.06.2017. 
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2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/6 no 08.06.2017. par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.). 
 

9. § 

Par pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/14 no 19.06.2017., izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. 

punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 8. 

panta otro daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10. pantu, kas nosaka, ka “(1) izsoles noteikumus 

apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var 

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā paredzētos nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura 

apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. 

(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 
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līgumu”, 11. pantu, kas nosaka, ka “(1) Sludinājumi par publiskas personas nekustamā 

īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības 

teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles 

organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie 

attiecīgā nekustamā īpašuma. (2) Sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli 

publicējami institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā 

internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās 

mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Sludinājumi par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek 

publicēti pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras 

īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms 

paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka 

sludinājumā norādītajā termiņā. (4) Ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav 

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības 

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

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

Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu 6800.00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti 

euro), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/14 no 19.06.2017. (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma XX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.), 

2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.06.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Skrunda, Skrundas novads, pilnvarotās personas XXX (Skrundas novada bāriņtiesas XXX 

izdota Pilnvara, reģistra Nr.XXX),  iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā,  kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 

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, Rudbāržu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 11.5 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, 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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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 pilnvarotās personas zemes ierīcības projekta 

izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma “Blantiņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

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

Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), “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. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

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

novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības 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 13.06.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā,  kadastra Nr. XXX, sadalīšanu. 

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, Skrundas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 39.5 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 “Ķioļi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

Andrejs SALMINS), “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, kadastra 

apzīmējums XXX, sadalīšanu, 

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

kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 
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 3.3. noteikt, ka jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 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 14.06.2017. pašvaldībā saņemto SIA XXX, juridiskā adrese 

XXX, Līvāni, Līvānu novads, pilnvarotās personas XXX (Zemgales apgabaltiesas Zvērinātas 

notāres XXX 06.03.2013. izdota Ģenerālpilnvara, reģistra Nr.XXX)  iesniegumu par 

nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  kadastra Nr. XXX, 

sadalīšanu. 

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, Skrundas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 101.1 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 pilnvarotās personas zemes ierīcības projekta 

izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma “Stabiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

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

Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), “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, kadastra 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

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

novads, 

4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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13. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.06.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, pilnvarotās personas XXX (Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS 13.06.2017. izdota Pilnvara, reģistra Nr.XXX) 

iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  kadastra Nr. 

XXX, sadalīšanu. 

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, Rudbāržu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX,  

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 7.3 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 īpašnieces pilnvarotās personas zemes ierīcības projekta 

izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma “Laucenieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

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

Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), “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, kadastra 

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

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

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

novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

14. § 

Par Satiksmes ministrijas VAS “Latvijas dzelzceļš” personā esošo nekustamo  

īpašumu Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.05.2017. pašvaldībā saņemto VAS „Latvijas dzelzceļš”, 

juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, Nekustamā īpašuma direkcijas direktora V.SUKŠŅA 

25.05.2017. iesniegumu Nr.DN-6.3.1./276-2017 par nekustamā īpašuma sadali.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Satiksmes ministrijai VAS „Latvijas 

dzelzceļš” personā Skrundā, Skrundas novadā, lietošanā atrodas nekustamais īpašums ar 

kadastra apzīmējumu XXX, kas sastāv no divām zemes vienībām: XXX, Skrunda, Skrundas 
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novads, 23.2541 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX un XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

0.7113 ha platībā, kadastra apzīmējums 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 2006.gada 20.jūnija 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” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt Satiksmes ministrijai VAS „Latvijas dzelzceļš” personā lietošanā esošo 

nekustamo īpašumu Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalīt zemes 

vienību XXX, Skrunda, Skrundas novads, kadastra apzīmējums XXX, kas 

zemesgrāmatā reģistrējams kā atsevišķs īpašums, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

15. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.06.2017. pašvaldībā saņemto  XXX, dzīvesvieta XXX, 

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, 

Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX, 

piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

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

nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no četrām 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”, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 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” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Jaunmuižā, Skrundas  pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 9.9 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, LV-3307, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.05.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

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

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma XXX, 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 divām zemes vienībām: 0.4 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums XXX) un palīgēka 

(kadastra apzīmējums XXX) un 1.1 ha platībā, kadastra apzīmējums 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 2006.gada 20.jūnija 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” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 1.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

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. 
 

17. § 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai  

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.06.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienības daļai XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 9.99 ha platībā – 

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

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

XXX, XXX un XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām 79.9 ha kopplatībā: 70.6 ha platībā, 

kadastra apzīmējums XXX, un 9.3 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

2.3. ar 04.02.2010. Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres XXX izdotu Pilnvaru 
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XXX pilnvaro XXX pārstāvēt kopīpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apsaimniekošanā un sadalīšanā, 

2.4. zemes vienības daļu 9.99 ha platībā XXX iznomājis SIA XXX, juridiskā adrese 

XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, valdes loceklim XXX lauksaimnieciskai 

izmantošanai līdz 15.03.2024. 

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

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

trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Ivo BĀRS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. noteikt zemes vienības daļai XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, 9.99 ha platībā, lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības zemes lietu speciālistam 

Normundam DANENBERGAM.  
 

18. § 

Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 14.§) lēmuma  

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu” 2.2.punkta grozīšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.06.2017. pašvaldībā saņemto VZD Kurzemes reģionālās 

nodaļas, juridiskā adrese Graudu iela 27,29, Liepāja, 14.06.2017. vēstuli Nr. 9-05-K/220 par 

kadastra objekta reģistrācijas lēmuma termiņa pagarināšanu. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 

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

var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos” un Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu un 5.punktu, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

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

2.1. grozīt Skrundas novada domes XXX sēdes (protokola Nr.XXX, 14.§) lēmuma 

„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu” 2.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

“2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.45 ha platībā nosaukumu XXX, Skrunda, 

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

dzīvojamo māju apbūve, paliekošai zemes vienībai 17.7698 ha platībā atstāt 

nosaukumu XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas 

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

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
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19. § 

Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 21.§) lēmuma  

“Par zemes ierīcības projekta XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu” 

2.2.punkta grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.06.2017. pašvaldībā saņemto VZD Kurzemes reģionālās 

nodaļas, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, 16.06.2017. vēstuli Nr. 9-05-K/226 par 

kadastra objekta reģistrācijas un aktualizācijas lēmuma termiņa pagarināšanu. 

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

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

var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos” un Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu un 5.punktu, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

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

2.1. grozīt Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr.XXX, 21.§) lēmuma „Par 

zemes ierīcības projekta XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā apstiprināšanu” 

2.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

“2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.45 ha platībā nosaukumu XXX, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 1003 – 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, paliekošai zemes vienībai 4.15 ha 

platībā atstāt nosaukumu XXX, Raņķu, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības 

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

lauksaimniecība,”, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

20. § 

Par Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr. XXX, 23.§) lēmuma  

“Par zemes vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa noteikšanu” grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.05.2017. pašvaldībā saņemto VZD Kurzemes reģionālās 

nodaļas, juridiskā adrese Graudu iela 27,29, Liepāja, 26.05.2017. vēstuli Nr. 9-05-K/381 par 

kadastra objekta reģistrācijas lēmuma termiņa pagarināšanu. 

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

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

var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos” un Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.apakšpunktu un 5.punktu, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita 

LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, 

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

2.1. grozīt Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr.XXX, 23.§) lēmuma „Par 

zemes vienības daļas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes 

lietošanas mērķa noteikšanu” 2.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  
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“2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4.531 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX uz kura atrodas būves: būve (kadastra apzīmējums XXX 001); būve 

(kadastra apzīmējums XXX); būve (kadastra apzīmējums XXX); būve (kadastra 

apzīmējums XXX) un būve (kadastra apzīmējums XXX), 

 2.2. grozīt 3.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

“3.1. noteikt zemes vienības daļai XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

0.0101 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi 0901 – izglītības un 

zinātnes iestāžu apbūve,”, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības zemes lietu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

21. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz 

rakstisku iesnieguma pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1.1. Skrundas novada pašvaldībā 14.06.2017. saņemts iesniegums no XXX, dzīvo 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

adreses XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.1.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder  XXX, 

2.1.3. 16.06.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, 

lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.1.4. 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 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” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), „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 pašvaldības 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). 
 

22. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

L. ROBEŽNIECE, A. KĀPIŅA 
 

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

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus 

kārtībā no personas, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un 

brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājusi likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 26.06.2017. saņemts LR Kurzemes apgabaltiesas 

iecirkņa Nr.2 Zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses BOŽES pieprasījums par nekustamā 
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īpašuma nodokļa parādu XXX,  

2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā par laika 

periodu no 26.11.2015. līdz 29.06.2014. par īpašumu XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, 304.48 EUR (trīs simti četri euro, četrdesmit astoņi centi), t.sk. 

pamatparāds 209.07 EUR (divi simti deviņi euro, septiņi centi), nokavējuma nauda 

95.41 EUR (deviņdesmit pieci euro, četrdesmit viens cents). 

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 

administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda 

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

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

izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 

administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”, atklāti balsojot, ,,par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars RUDZROGA, Valdis 

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

Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), ,,pret” - nav, ,,atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu 

no XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 

26.11.2015. līdz 29.06.2017. par nekustamo īpašumu XXX ar kadastra numuru XXX, 

kurš atrodas Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 304.48 EUR (trīs simti četri euro, 

četrdesmit astoņi centi), t.sk. pamatparāds 209.07 EUR (divi simti deviņi euro, septiņi 

centi), nokavējuma nauda 95.41 EUR (deviņdesmit pieci euro, četrdesmit viens cents), 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības 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.  
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23. § 

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības  

īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijas nolikumā 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, 

61.panta trešo daļu, kas nosaka, ka “valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar 

domes apstiprinātajiem nolikumiem”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Ivo BĀRS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 

Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Benita LIELĀMERE, Inese IVĀNE, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Andrejs SALMINS), “pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 

iznomāšanas komisijas nolikumā (apstiprināts ar Skrundas novada domes 2015.gada 

30.decembra lēmumu): 

 1.1. aizstāt 15.punktā skaitli “5” ar skaitli “7”, 

 1.2. aizstāt 15.punktā skaitli “3” ar skaitli “5”.   

 

INFORMĀCIJAI 

Par ēkas O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

bīstamības novēršanu un daļēju ekspluatācijas aizliegumu (Būvniecības valsts kontroles biroja 

lēmums) 

Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ informē, ka Skrundas novada pašvaldībā 

saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja 13.05.2017. lēmums (pielikums Nr. 5 uz 4 lpp.) 

par ēkas O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

bīstamības novēršanu un daļēju ekspluatācijas aizliegumu. Šobrīd nosūtīta vēstule Valsts 

Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai vēstule par daļēju nepieciešamā finansējuma 

piešķiršanu. Atbilde vēl nav saņemta. Skolas direktors informējis, ka pieejamais finansējums 

ir desmit tūkstoši, taču ar to nepietiek, lai veiktu nepieciešamos remontdarbus.  

Deputāti vienbalsīgi nolemj pieņemt zināšanā sniegto informāciju.  

 

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

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo komiteju apvienoto sēdi sasaukt 20.07.2017., plkst. 

0800, kārtējo domes sēdi – 27.07.2017., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0815 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          29.06.2017. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          29.06.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


