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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā
2020. gada 29. oktobrī

Nr. 17

Sēde sasaukta plkst. 0800
Sēdi atklāj plkst. 0800
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un investīciju plāna
aktualizēšanu
2. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu
4. Par telpu nomas līgumu izbeigšanu
5. Par telpu nomu VAS “Latvijas Pasts” vajadzībām
6. Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
7. Par zemes vienību iznomāšanu
8. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām Skrundā, Skrundas novadā
9. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu
10. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
11. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
12. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
14. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Bānīša ielā 14A,
Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas
novadā, zemes vienības sadalīšanai
17. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamajiem
Skrundas vidusskolā” apstiprināšanu
18. Par telpu nomas līguma izbeigšanu adresē “Sieksātes pagasta nams”, Sieksātē, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA
Piedalās deputāti:

Andrejs SALMINS
Aldis ZALGAUCKIS
Ivo BĀRS
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Gunta STEPANOVA
Rihards VALTENBERGS
Ainārs ZANKOVSKIS
Aivars RUDZROGA
Dzintars ANKEVICS
Valters FARNASTS
Aivars SEBEŽS
Jānis BRŪVERIS
Nepiedalās deputāti:
Valdis PAKULIS (atrodas ārpus Skrundas)
Ivars GRUNDMANIS (aizņemts pamatdarbā)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)
Klausās:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
nekustamo īpašumu pārvaldnieks
p/a “Sociālais dienests” direktore
Finanšu nodaļas vadītāja
Izglītības nodaļas vadītāja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Pašvaldības izpilddirektors
Attīstības nodaļas vadītājs

Iveta ROZENFELDE
Sandis JAPĒŅINS
Aivis VĪTOLS
Anda VĪTOLA
Ināra MUCENIECE
Inga FLUGRĀTE
Ilona RĪTIŅA
Ritvars STEPANOVS
Inese IVĀNE
Guntis PUTNIŅŠ
Edgars ZEBERLIŅŠ

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātei Guntai STEPANOVAI, kura
informē, ka 28.10.2020. Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanas izvērtēšanas
komisija izvērtējusi pašvaldībā iesniegtos iesniegumus apbalvojumu piešķiršanai Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienā. Pavisam saņemti astoņpadsmit iesniegumi,
apbalvošanai izvirzītas septiņpadsmit personas un viens uzņēmums. Komisijā strādāja
Viesturs MEĻĶIS, Santa KNOPKENA, Ieva BENEFELDE, Zigurds PURIŅŠ un Gunta
STEPANOVA.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par
apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā” un balsot par kopējo sēdes
darba kārtību.
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, atklāti
balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt domes 29.10.2020. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un investīciju plāna
aktualizēšanu
2. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu
3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu
4. Par telpu nomas līgumu izbeigšanu
5. Par telpu nomu VAS “Latvijas Pasts” vajadzībām
6. Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
7. Par zemes vienību iznomāšanu
8. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām Skrundā, Skrundas novadā
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9. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu
10. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
11. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
12. Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
13. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
14. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Bānīša ielā 14A,
Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas
novadā, zemes vienības sadalīšanai
17. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamajiem
Skrundas vidusskolā” apstiprināšanu
18. Par telpu nomas līguma izbeigšanu adresē “Sieksātes pagasta nams”, Sieksātē, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā
19. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā
1. §
Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu
L. ROBEŽNIECE, V. FARNASTS
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu domes deputātam Valteram
FARNASTAM, kurš jautā pēc kādiem kritērijiem rīcības un investīciju plānā tiek iekļauti
plānotie projekti, jo esošās ielas vēl nav remontētas, bet jaunas jau tiek iekļautas plānā.
Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka, iekļaujot plānotos darbus turpmākiem gadiem
investīciju plānā, būs iespējams saņemt Eiropas finansējumu. Priekšlikumi turpmākiem
plāniem tiek saņemti arī no iedzīvotājiem. Investīciju plānā tiek iekļauti projekti gan
Skrundā, gan Skrundas novadā.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka
„lai pildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”,
61.1 panta trešo daļu, kas nosaka, ka „publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu”,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu, kas paredz, ka „valsts un pašvaldības
institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas
iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
73. punktu, kas paredz, ka „rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā,
ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Andrejs
SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 2 (Valters FARNASTS, Aivars
RUDZROGA), „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.2020. gadam rīcības un investīciju plānu (plāns aktuāls līdz administratīvi
teritoriālai reformai 2021. gadā) (pielikums Nr. 1 uz 15 lp.),
2.2. publicēt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–
2020. gadam rīcības un investīciju plānu Skrundas novada pašvaldības mājas lapā
www.skrunda.lv,
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2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju
Edgaru ZEBERLIŅU.
2. §
Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokola Nr. 3.1/9 1.- 3.§ no 14.10.2020.
2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3. punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”,
4. panta ceturtās daļas 8. punktu, kas nosaka, ka “persona, kurai Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums” un 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” – 11 (Andrejs SALMINS, Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās
deputāts Ivo BĀRS, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu:
2.1.1. 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro, nulle centi) nekustamo īpašumu
- zemi XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību
1211 m2,
2.1.2. 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu - zemi “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
ar kopējo platību 13 500 m2,
2.1.3. 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu - zemi Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209
003 0250, ar kopējo platību 1805 m2,
2.2. uzaicināt viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas:
2.1. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, noslēgt
pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX,
2.2. XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam īpašumam - zemei “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,
2.3. SIA “IVO AUTO”, reģ. Nr. 41203021824, juridiskā adrese Cieceres iela 4B,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, noslēgt pirkuma līgumu nekustamam
īpašumam - zemei Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209
003 0250,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
3. §
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/9 4.§ no 14.10.2020.
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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 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. pārdot par brīvu cenu 800,00 EUR (astoņi simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu - dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar
kopējo platību 34,6 m2,
2.2. uzaicināt XXX, personas kods XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt pirkuma līgumu
nekustamam īpašumam - dzīvoklim XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
4. §
Par telpu nomas līgumu izbeigšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.10.2020. pašvaldībā saņemto XXX, deklarētā adrese
XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un 08.10.2020. pašvaldībā saņemto
SIA “MAIJA APTIEKA”, reģ. Nr. 48503023033, adrese 1.maija laukums 3, Skrunda,
Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas Aigas ZARIŅAS iesniegumu par telpu nomas
līgumu izbeigšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 24.11.2016. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, adrese “XXX”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, noslēgts telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar
kopējo platību 12,1 m2 nomas līgums, nosakot nomas maksu 0,67 EUR (nulle euro,
sešdesmit septiņi centi) par 1 m2 mēnesī un PVN, līdz 30.11.2021.,
2.2. 23.11.2017. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA “MAIJA APTIEKA”, juridiskā
adrese J. Rozentāla ielā 20-55, Saldū, Saldus novadā, noslēgts telpu “Pagasta
padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 26,5 m2
nomas līgums Nr. 2.6.6/13/2017, nosakot nomas maksu 0,48 EUR (nulle euro,
četrdesmit astoņi centi) par 1 m2 mēnesī un PVN, līdz 30.11.2022.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izbeigt nomas līgumu:
3.1.1. ar XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par telpām XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, ar kopējo platību 12,1 m2 ar 07.10.2020.,
3.1.2. ar SIA “MAIJA APTIEKA”, reģ. Nr. 48503023033, juridiskā adrese J.
Rozentāla ielā 20-55, Saldū, Saldus novadā, par telpām “Pagasta padome”,
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Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 26,5 m2 ar
14.10.2020.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
5. §
Par telpu nomu VAS “Latvijas Pasts” vajadzībām
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata VAS “Latvijas Pasts”, juridiskā adrese Ziemeļu iela 10,
Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, tehniskā departamenta direktora A. LIETAVIEŠA
iesniegumu par telpu nomu “Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
VAS “Latvijas Pasts”, vajadzībām darba dienās laikā no plkst. 13.00 līdz 14.00.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem
Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12., 31. un 73. punktu, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. slēgt ar VAS “Latvijas Pasts”, reģistrācijas Nr. 40003052790, juridiskā adrese
Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, par telpu Nr. 1 ēkā ar kadastra
apzīmējumu 6268 003 0151 001 (kopējā platība 26,5 m2), nomas līgumu uz vienu
gadu, nosakot telpu nomas maksu 7,40 EUR (septiņi euro, četrdesmit centi) mēnesī
un PVN likumos noteiktā kārtībā un apmēros, “Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
6. §
Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 06.10.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas „XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0,05 ha platībā iznomāšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums
XXX, pieder pašvaldībai saskaņā Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
XXX, zemes vienības platība 2,97 ha,
2.2. daļa no zemes vienības iznomāta Dzeldas ciema iedzīvotājiem mazdārziņiem.
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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
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nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,05 ha platībā
nekustamā īpašumā „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, uz pieciem gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro, nulle centi),
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
7. §
Par zemes vienību iznomāšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 18.09.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienību: 0,05 ha platībā,
kadastra apzīmējums XXX, un 0,1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, iznomāšanu uz
desmit gadiem.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. zemes vienība 0,1 ha platībā, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai, saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes
(prot. Nr.14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju
izvērtēšanu lauku apvidū”,
2.2. zemes vienība 0,05 ha platībā “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes
26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu Par pašvaldībai piekrītošo un
piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidū”.
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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības:
3.1.1. 0,1 ha platībā Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX,
3.1.2. 0,05 ha platībā “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX,
uz desmit gadiem, lietošanas mērķis - 0801 – komercdarbības objektu apbūve,
3.2. noteikt zemes vienībām – katrai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28 EUR,
3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam
DANENBERGAM divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot
zemes nomas līgumu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
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8. §
Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām Skrundā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Skrundā,
Skrundas novadā:
1.1. Amatnieku iela 25A, kadastra apzīmējums 6209 004 0306,
1.2. Amatnieku iela 27A, kadastra apzīmējums 6209 004 0307,
1.3. Amatnieku iela 31A, kadastra apzīmējums 6209 004 0308,
1.4. Amatnieku iela 33A, kadastra apzīmējums 6209 004 0309,
1.5. Amatnieku iela 35A, kadastra apzīmējums 6209 004 0310,
1.5. Amatnieku iela 37A, kadastra apzīmējums 6209 004 0311,
1.6. Amatnieku iela 39A, kadastra apzīmējums 6209 004 0312,
1.7. Amatnieku iela 41A, kadastra apzīmējums 6209 004 0313.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punkta
a)apakšpunktu, kas nosaka, ka “zemes starpgabals – publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība: pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves
noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj
attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 12
(Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. noteikt zemes vienībām statusu - starpgabals Skrundā, Skrundas novadā:
2.1.1. Amatnieku iela 25A, kadastra apzīmējums 6209 004 0306,
2.1.2. Amatnieku iela 27A, kadastra apzīmējums 6209 004 0307,
2.1.3. Amatnieku iela 31A, kadastra apzīmējums 6209 004 0308,
2.1.4. Amatnieku iela 33A, kadastra apzīmējums 6209 004 0309,
2.1.5. Amatnieku iela 35A, kadastra apzīmējums 6209 004 0310,
2.1.5. Amatnieku iela 37A, kadastra apzīmējums 6209 004 0311,
2.1.6. Amatnieku iela 39A, kadastra apzīmējums 6209 004 0312,
2.1.7. Amatnieku iela 41A, kadastra apzīmējums 6209 004 0313,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
9. §
Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 24.09.2020. pašvaldībā saņemto Kurzemes apgabaltiesas
Zvērināta notāra Irīnas BIRZNIECES iesniegumu par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, pieder XXX, personas kods XXX, saskaņā ar Nīkrāces pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, nekustamais īpašums sastāv no trijām zemes
vienībām un ēkām,
2.2. saskaņā ar 21.09.2020. dāvinājuma līgumu, reģistra Nr. 1808, kas sastādīts pie
Kurzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra Irīnas BIRZNIECES prakses vietā Pilsētas
8

laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, XXX atdāvinājusi savu nekustamo īpašuma
“XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX:
2.2.1. zemes vienību 13 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, XXX,
personas kods XXX, kas atdalāma no nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, un pievienojama XXX
piederošam nekustamajam īpašumam “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. XXX, kas ierakstīts Nīkrāces zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. XXX,
2.2.2. zemes vienību 24,6 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, zemes
vienību 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un uz tā atrodošās ēkas
XXX, personas kods XXX, kas saglabājas nekustamā īpašuma “XXX”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sastāvā.
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 8. decembra noteikumiem Nr. 698
„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” –
12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr. XXX, un atdalāmo zemes vienību 13 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX
pievienot nekustamajam īpašumam „XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra Nr. XXX, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
10. §
Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 05.10.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 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” – 12 (Andrejs
SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
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11. §
Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 28.09.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 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” – 12 (Andrejs
SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
12. §
Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 14.09.2020. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iegādi.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 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” – 12 (Andrejs
SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
13. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“Jaunrobežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Topoprojekts” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu par nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums 6278 004 0112, zemes vienības sadalīšanu.
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
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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un
ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un
ēkām, kā arī numurus telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par
to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs
pašvaldības institūcijām”, ceturto daļu, kas nosaka, ka “lēmumu par nosaukuma vai numura
piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā
parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam”, 13. panta otro daļu, kas nosaka, ka “ielas,
laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā
reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto
informāciju”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs
SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” –
nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA “Topoprojekts” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par
nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums 6278 004 0112, zemes vienības sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.0187 ha platībā, kadastra apzīmējums 6278
004 0117, nosaukumu “Jaunrobežnieki tornis”, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve,
2.3. paliekošai zemes vienībai 0,3067 ha platībā, kadastra apzīmējums 6278 004
0116, un uz tās atrodošām ēkām (kadastra apzīmējums 6278 004 0112 001; 6278 004
0112 002) atstāt adresi “Jaunrobežnieki”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis - 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
14. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu, par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra
apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanu.
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 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un
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ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un
ēkām, kā arī numurus telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par
to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs
pašvaldības institūcijām”, ceturto daļu, kas nosaka, ka “lēmumu par nosaukuma vai numura
piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā
parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam”, 13. panta otro daļu, kas nosaka, ka “ielas,
laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā
reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto
informāciju”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs
SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS,
Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” –
nav, “atturas – nav, Skrundas novada dome, nolemj :
2.1. apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 1,21 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. paliekošai zemes vienībai 3,05 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, atstāt
nosaukumu “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
15. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
Bānīša ielā 14A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma Bānīša ielā 14A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums 6209 002 0225, zemes vienības sadalīšanu.
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 11. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldības dome piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un
ciemos, nosaukumus vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un
ēkām, kā arī numurus telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par
to paziņo pašvaldībai, ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā. Nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs
pašvaldības institūcijām”, ceturto daļu, kas nosaka, ka “lēmumu par nosaukuma vai numura
piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā
parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam”, 13. panta otro daļu, kas nosaka, ka “ielas,
laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā
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reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto
informāciju”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas
noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, Skrundas novada dome, atklāti
balsojot, “par” - 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta
STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis BRŪVERIS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma Bānīša ielā 14A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra
apzīmējums 6209 002 0225, zemes vienības sadalīšanu,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0,4498 ha platībā, kadastra apzīmējums 6209
002 0322, adresi Bānīša iela 14B, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes
vienības lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.3. paliekošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6209 002 0321, 0.1990 ha
platībā, un uz tās atrodošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 6209 002 0118 001 atstāt
adresi Bānīša iela 14A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības
lietošanas mērķis - 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
16. §
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma
Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašuma speciālists Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par zemes vienības Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā,
sadalīšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. nekustamais īpašums Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209
003 0258, pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību,
Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000529465,
2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3,7385 ha platībā un ēkām
(kadastra apzīmējums 6209 003 0258 001; 6209 003 0258 002 un 6209 003 0258
003).
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, nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums zemes vienības sadalīšanai
ir pamatots, atklāti balsojot, “par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 003 0258, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6209 003 0258 sadalīšanai,
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
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plānojumam,
3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
17. §
Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas
10.-12.klašu izglītojamajiem Skrundas vidusskolā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 12.10.2020. pašvaldībā saņemto Skrundas vidusskolas
direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu ar lūgumu apstiprināt kārtību, kādā tiek
piešķirtas stipendijas 10.-12. klašu izglītojamiem Skrundas vidusskolā.
2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta par pašvaldību kompetenci izglītībā trešās
daļas 21. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība ,,nosaka pabalstu un cita veida materiālās
palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošajās izglītības
iestādēs” un būtiskām izmaiņām skolas iekšējā normatīvajā aktā ,,Mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS,
Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. apstiprināt noteikumus ,,Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12. klašu
izglītojamajiem Skrundas vidusskolā” (pielikums Nr. 2 uz 2 lpp.),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – Skrundas vidusskolas direktoru Aināru
ZANKOVSKI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.
18.§
Par telpu nomas līguma izbeigšanu adresē “Sieksātes pagasta nams”,
Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 23.10.2020. pašvaldībā saņemto biedrības “Tersanctus”,
reģ. Nr. 40008163429, juridiskā adrese E. Tisē iela 75-21, Liepāja, pilnvarotās personas Jāņa
BITĀNA iesniegumu par nomas saistību beigšanu adresē “Sieksātes pagasta nams”,
Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 15.08.2016. Skrundas novada pašvaldībai ar biedrību “Tersanctus”,
reģ. Nr. 40008163429, juridiskā adrese E. Tisē iela 75-21, Liepāja, noslēgts “Sieksātes
pagasta nams”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, telpu nomas līgums
Nr.2.6.6/2/2016 par kopējo platību 20,4 m2 nomu, nosakot nomas maksu 0,45 EUR
(nulle euro, četrdesmit pieci centi) par 1 m2 mēnesī un PVN likumos noteiktā kārtībā
un apmēros.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt
pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
3.1. izbeigt ar biedrību “Tersanctus”, reģ.Nr.40008163429, juridiskā adrese E. Tisē iela
75-21, Liepāja, noslēgto telpas nomas līgumu Nr.2.6.6/2/2016 adresē “Sieksātes
pagasta nams”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar 31.10.2020.,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
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19.§
Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā
L. ROBEŽNIECE, G. STEPANOVA
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Skrundas novada domes apbalvojumu
piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā (iesniegumi - pielikums Nr. 3
uz 19 lpp.).
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātei, Skrundas novada domes
apbalvojumu piešķiršanas izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājai Guntai STEPANOVAI, kura
informē par komisijas pieņemto lēmumu ar Goda balvu apbalvot Vilni EGLĪTI un Dzidru
ĀRNIECI-KRIVKO, pateicības rakstu pasniegt: Kalvim SAULĪTIM, Guntai SVARAI,
Egilam BLĪGZNAM, Igoram STANKUSAM, Inesei MATSATEI-MATSONEI, Artim un
Zanei BABRIEM.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta
ar likumu”, pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības noteikumiem „Par Skrundas
novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” no
24.09.2015., atklāti balsojot, „par” – 12 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Ivo
BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “ atturas” – nav, Skrundas novada dome
nolemj:
2.1 ar Goda balvu apbalvot:
Vilni EGLĪTI, mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs Nīkrāces pagastā, - par radošu,
nesavtīgu, ilggadēju (23 gadi), apzinīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu,
sapratni un neatlaidīgu darbu Nīkrāces pamatskolas labā, neatsakot strādāt arī
brīvdienās, vedot skolas bērnus, pedagogus un vecākus uz sacensībām un citiem
pasākumiem,
Dzidru ĀRNIECI - KRIVKO, pensionāre, grāmatas “Pa senču takām Nīkrācē”
autore,
2.2. pateicības rakstu pasniegt:
Kalvim SAULĪTIM, TAEKWONDO cīņas mākslas treneris, - par ieguldījumu
TAEKWONDO cīņas mākslas popularizēšanā Skrundas novadā, apmācot cīņas
mākslā bērnus un jauniešus,
Guntai SVARAI, galvenā grāmatvede Skrundas novada pašvaldībā - par ilggadēju
godprātīgu savu ikdienišķo pienākumu (ļoti atbildīgs darba, kuru no malas ir grūti
novērtēt) pildīšanu pašvaldībā,
Egilam BLĪGZNAM, SIA “Timber – 11” valdes loceklis, - par atsaucību, sagādājot
balvas Skrundas kultūras un sporta pasākumos, kā arī turpina attīstīt un paplašināt
savu uzņēmējdarbību, būvējot būvmateriālu veikalu Skrundā,
Igoram STANKUS, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” labiekārtošanas darbu
strādnieks - par precīzu, kvalitatīvu un ātru uzdoto pienākumu izpildi, par
pašaizliedzīgu un atbildīgu attieksmi pret darbu,
Inesei MATSATEI - MATSONEI, angļu valodas skolotāja Nīkrāces pamatskolā par radošu un profesionālu pieeju mācību procesam un aktīvu dalību starptautisko
projektu īstenošanā Nīkrāces pamatskolā, kā arī Skrundas novada vārda
popularizēšanu starptautiskā mērogā,
Artim un Zanei BABRIEM, uzņēmuma SIA “TING PRINT” īpašnieki - par aktīvu
iesaistīšanos Skrundas kultūras dzīves bagātināšanā, vadot vidējās paaudzes deju
kolektīvu “Ventastega”, kā arī aktīvi darbojoties savā sietspiedes uzņēmumā,
popularizējot Skrundas novada vārdu pasaulē.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
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sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 19.11.2020., plkst. 0800, domes sēde - 26.11.2020., plkst.
0800.
Sēde slēgta plkst. 0815
Sēdi vadīja

L. Robežniece
29.10.2020.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
29.10.2020.
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