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SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 8 

 

Skrundas novadā, Skrundā      2012. gada 24. maijā 

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par būvniecības ieceri „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā” 

2. Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi 

3. Par aizņēmumu no Valsts kases pirmpirkuma tiesību nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, 

Skrundā, Skrundas novadā, iegādei izmantošanai  

4. Par zemes gabala daļas iznomāšanu 

5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Strāši”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 

īpašuma Pērkonu ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

7. Par zemes gabalu platības precizēšanu 

8. Par zemes gabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

9. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

10. Par Rudbāržu pagasta padomes 18.08.2008. sēdes (prot. Nr. 8, 2.§) lēmuma „Par pagasta 

padomes zemes lietojumu un pašvaldībai piekritīgo zemju izvērtējumu” pielikuma Nr. 2, 

3.punkta grozīšanu 

11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

12. Par dzīvokļu piešķiršanu 

13. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu   

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās - 

Deputāti:  Gunta STEPANOVA  

Inga FLUGRĀTE 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Dzintra VEĢE  

  Rudīte KRONLAKA  

  Aldona ZĪDERE 

  Ainars PIĻECKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 
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  Marina LĀKUTE 

  Rihards VALTENBERGS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti -  

Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Santa LENCBERGA (nav informējusi par neierašanās iemeslu) 

Inta BERGMANE (nav informējusi par neierašanās iemeslu)  

 

Klausās  

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

bāriņtiesas priekšsēdētāja    Antra EISAKA 

izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE 

praktikants būvvaldē    Kaspars UPENIEKS      

projektu sagatavošanas speciāliste   Kristīne VĒRDIŅA 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS 

pašvaldības iedzīvotāji    Valters FARNASTS 

      Artis VALTENBERGS 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Valdis DANENBERGS  

zemnieks no Rudbāržu pagasta   Vijārs REIHLERS 

SIA „ECOGEN” pārstāvis    Jevgēnijs MALIKO 

  pārstāvis   Ģirts FOLMANIS   

 
Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par dalību ESTONIA – LATVIA PROGRAMME projektā Development of water tourism as 

nature and active tourism components in Latvia and Estonia / Riverways 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

 

Pamatojoties uz LR “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 (Gunta STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par būvniecības ieceri „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā” 

2. Par aizņēmumu no Valsts kases pirmpirkuma tiesību nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, 

Skrundā, Skrundas novadā, iegādei izmantošanai  

3. Par aizņēmumu no Valsts kases nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas 
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novadā, iegādei 

4. Par zemes gabala daļas iznomāšanu 

5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Strāši”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā 

īpašuma Pērkonu ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

7. Par zemes gabalu platības precizēšanu 

8. Par zemes gabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

9. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

10. Par Rudbāržu pagasta padomes 18.08.2008. sēdes (prot. Nr. 8, 2.§) lēmuma „Par pagasta 

padomes zemes lietojumu un pašvaldībai piekritīgo zemju izvērtējumu” pielikuma Nr. 2, 

3.punkta grozīšanu 

11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

12. Par dzīvokļu piešķiršanu 

13. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu   

14. Par dalību ESTONIA – LATVIA PROGRAMME projektā Development of water tourism 

as nature and active tourism components in Latvia and Estonia / Riverways 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

16. Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina kā pirmo darba kārtības jautājumu izskatīt 

jautājumu par zemes gabala daļas iznomāšanu SIA „ECOGEN”, otro jautājumu izskatīt par 

būvniecības ieceri „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā”. Deputāti vienbalsīgi piekrīt jautājumus izskatīt minētā secībā. 

 

1. § 

Par zemes gabala daļas iznomāšanu 

N. KLEINBERGA, Ģ. FOLMANIS, R. VALTENBERGS, A. PIĻECKIS, I. GRUNDMANIS, 

A. ZANKOVSKIS, R. KRONLAKA, J. MALIKO 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

sagatavoto lēmuma projektu par zemes gabala daļas Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

iznomāšanu SIA „ECOGEN”, adrese XXX.  

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu SIA „ECOGEN” pārstāvim Ģirtam 

FOLMANIM, kurš nodarbojas ar firmas produkta attīstību Latvijā. Ģirts FOLMANIS informē 

par biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecības pamatnosacījumiem, jaudām un 

ražotnes nodrošināšanu ar biomasu. Plānots, ka koģenerācijas stacija sevi atpelnīt sāk pēc 

pirmajiem septiņiem gadiem. Uz doto brīdi Latvijā uzbūvētas 3 līdzīgas stacijas Nīcā, 

Cesvainē un Vircavā par firmas līdzekļiem. Vienas stacijas izmaksas ir no trīs līdz pieci 

miljoni eiro.  

Nellija KLEINBERGA ierosina visiem interesentiem aizbraukt apskatīt koģenerācijas staciju 

Vircavas pagastā. 

Deputāts Rihards VALTENBERGS jautā, vai idejas pamatā bija izmantot zaļo enerģiju, kas 

rodas kā blakus produkts, bet šobrīd speciāli tiek audzēta zaļā masa konkrētu staciju enerģijas 

ražošanai. Tādā veidā tiek noplicināta arī augsne. Pēc šādas stratēģijas strādājot, firma 

darbojas tikai lai nopelnītu. Viņš uzskata, ka šajā gadījumā tā ir „pārprasta zaļā enerģija”. 

Ģirts FOLMANIS atzīst, ka ir tehnoloģijas, kas strādā uz cūku fermu blakus produktiem. 

Latvijā darbojošās biomasas koģenerācijas stacijas darbojas uz Rīgas Tehniskās universitātes 

labāko absolventu izstrādātu tehnoloģiju pamata. Uzņēmums, protams, ir ieinteresēts pelnīt, 

kas notiek, jau nododot saražoto elektroenerģiju tīkliem. Ražošanas procesā rodas blakus 

produkts – siltums. Ir iespēja saražoto siltumu piedāvāt cilvēkiem, nevis „izlaist” to gaisā. 
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Tādā veidā samazinot iedzīvotāju apkures izmaksas par 30%-50%. Uzņēmums strādā 

pakārtoti Eiropas Savienības regulām, ar savām investīcijām, reālām darba vietām. 

Deputāts Ainars PIĻECKIS uzsver, ka šobrīd ir deputātu izšķiršanās un uz jautājumu tiek likta 

visu apkārtējo zemnieku nākotne, lauku iedzīvotāju dzīve. Iespējams visapkārt tik audzēta 

tikai kukurūza, no kuras iegūs zaļo masu koģenerācijas stacijai. Ainars PIĻECKIS ir skeptiski 

noskaņots par kukurūzas lielu ražu iespējamību Kurzemē. Iespējams pēc pāris gadiem valdība 

sapratīs, ka šis nav tas enerģijas ražošanas veids, ko vajadzētu dotēt. 

Nellija KLEINBERGA izsaka savu viedokli, kas veidojies uzklausot Jelgavas novada 

zemnieku Uldi CAUNI, ka viennozīmīgi tā ir tirgus pārdale, celsies cenas nomas zemei, 10 

līdz 15 gadu laikā zeme nebūt netiek noplicināta. Biogāzes koģenerācijas stacija saražo 

digestātu, kas pēc tam tiek atgriezts atpakaļ augsnē kā mēslojums. Ir iespēja, ka ne visi 

zemnieki pāries uz kukurūzas, kas ir tiešais stacijas zaļas maksas produkts, audzēšanu, bet 

daļa paliks kā graudu audzētāji. Ceļu, pa kuriem brauks uzņēmuma transports, izmantošana 

palielināsies, bet tie iespējams netiks tik daudz bojāti, kā tas notiek ar šķeldas smagajām 

automašīnām.  

Ainars PIĻECKIS uzskata, ka šajā gadījumā runa ir par to, vai laukos turpina darboties tikai 

dažas lielas saimniecības un mazās tiek no tirgus „izspiestas”, vai ļaut darboties visiem. 

Nellija KLEINBERGA uzsver, ka gadījumā, ja dome neatbalsta ideju par zemes nomu 

koģenerācijas stacijas būvniecībai, tiek liegta iespēja iedzīvotājiem iegūt lētāku 

siltumenerģiju.   

Ģirts FOLMANIS paskaidro, ka izvērtētas tiek paralēli vairākas iespējas būvēt staciju 20 km 

rādiusā no Skrundas novada un tiek saglabāta interese par šeit esošām zemēm zaļās masas 

audzēšanai, arī sadarbības modeļi ir vairāki. 

Deputāte Rudīte KRONLAKA atgādina, ka pēc pašvaldības pozitīva lēmuma būs publiskā 

apspriešana un cilvēkiem ir jādod iespēja izvēlēties. 

Nellija KLIENBERGA uzsver, ka šobrīd pašvaldības interesēs ir zemās siltumenerģijas 

izmaksas, ko sola projekta realizētāji.  

Deputāts Ivars GRUNDMANIS jautā, vai ir veikti aprēķini par iespējamo nodrošinājumu ar 

izejvielām stacijai, lai gadījumā, kad tās trūks, nav jāpārslēdzas atpakaļ uz gāzes apkuri. 

Ģirts FOLMANIS paskaidro, ka pozitīva lēmuma gadījumā vēl nav teikt, ka uzņēmums šo 

projektu realizēs. Šis varētu būt tikai pirmais solis, pēc kura sekos tehniskais – analītiskais 

aprēķins, speciālisti sazināsies ar apkārtējiem zemniekiem, kopumā šie procesi var aizņemt 

laiku līdz diviem gadiem. Publiskā apspriešana arī izšķirs – būt vai nebūt šeit biogāzes 

koģenerācijas stacijai. 

Deputāts Ainārs ZANKOVSKIS jautā, kāda tehnika būs nepieciešama kukurūzas audzēšanai, 

jo līdz šim apkārtējie zemnieki vairāk vai mazāk nodarbojas ar graudkopību.  

Uzņēmuma pārstāvis Jevgēnijs MALIKO paskaidro, ka tehniku iespējams pielāgot. 

Smalcināšanas tehnikai šobrīd palielinās pakalpojumu sniedzēju skaits, tāpēc arī tam 

nevajadzētu būt par „klupšanas akmeni”. Kukurūza nav vienīgais izejas materiāls, ko var 

izmantot zaļās enerģijas ražošanai konkrētā koģenerācijas stacijā. 

Rudīte KRONLAKA jautā, vai netiks audzēta modificētā kukurūza. 

Jevgēnijs MALIKO paskaidro, ka kukurūzas graudi tiek iegādāti no sertificētiem sēklu 

piegādātājiem Latvijā.  

Zemes lietu speciālists Normunds DANENBERGS informē par iespējamo zemes gabala daļas 

Rudbāržu pagastā nomu uzņēmumam.  

Nellija KLEINBERGA jautā, vai kūtsmēslus arī var izmantot konkrētā koģenerācijas stacijā 

kā izejmateriālu. 

Jevgēnijs MALIKO paskaidro, ka kūtsmēslus arī, protams, var izmantot, tā ir ļoti laba 

izejviela, tikai jautājums ir par tehnoloģisko risinājumu, par sadarbību.  

Pēc plašajām diskusijām sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina balsot par sagatavoto 

lēmuma projektu. 

2. Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu”, atklāti balsojot, “par” - 9 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, 
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Marina LĀKUTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Dzintra 

VEĢE, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), “pret” – 2 (Ainars PIĻECKIS, Rihards 

VALTENBERGS), “atturas” – 1 (Ainārs ZANKOVSKIS), Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. iznomāt SIA „EKOGEN”, adrese Antonijas iela 8, Rīga, zemes gabala daļu 4.5 ha 

 platībā „Nogāze”, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.6282 008 0362, 

 uz 12 gadiem biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecībai, 

 2.2. noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksu gadā 1.5% apmērā no zemes 

 kadastrālās vērtības (kadastrālā vērtība 1006 Ls), t.i. Ls 15.09 (piecpadsmit lati un 09 

 santīmi), 

 2.3. noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (kadastrālā 

 vērtība 1006 Ls), t.i. Ls 15.09 (piecpadsmit lati un 09 santīmi), 

 2.4. noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksa un nomas maksa mainās atkarībā 

 no zemes kadastrālās vērtības,  

 2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU, kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim 

 PUTNIŅAM.                                                                                                                                           
 

2. § 

Par būvniecības ieceri „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā” 

N. KLEINBERGA, K. DZENIS, A. PIĻECKIS, V. FARNASTS, G. PUTNIŅŠ,  

R. KRONLAKA, R. VALTENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Jaunie meži”, reģ. XXX, juridiskā adrese XXX, 

būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, kas Skrundas novada Būvvaldē saņemta 

12.01.2012., „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas", Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā”. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu Skrundas novada Būvvaldes vadītājam 

Kasparam DZENIM, kurš informē, ka iecerēto ūdenstilpni nekustamajā īpašumā „Salnas”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izveidot nav iespējams, ko apstiprina neatkarīga eksperta 

Andreja KOROTKOVA, sertifikāta Nr. 45-234, atzinums. Savā atzinumā eksperts norāda, ka 

pēc karjera izstrādes konkrētajā nekustamajā īpašumā iespējams rekultivāciju veikt apmežojot 

vai iesējot zālienu. Sastādot gala ziņojumu, tika ņemti vērā arī iedzīvotāju viedokļi par 

trokšņu izolāciju, putekļu samazināšanu uz grants ceļiem, tos speciāli apstrādājot ar 

absorbentu, kā arī ceļu virskārtu papildinot ar smalkākas frakcijas dolomītu šķembām vai 

granti, lai būtu iespēja vēlāk ceļus grēderēt ar tādu tehniku, kas pašvaldībai šobrīd ir pieejama.  

Tāpat tika apsekota Jaunmuižas iedzīvotāja XXX XXX, kurai bija konkrēti iebildumi par ceļa, 

kas atrodas tuvu viņas īpašumam „XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izmantošanu. 

Karjera izstrādātājiem jāvienojas ar XXX XXX par ceļa gar īpašumu izmantošanas 

nosacījumiem. Ja līgumā minētie nosacījumi netiek pildīti, pašvaldība var pārtraukt tālāku 

karjera izstrādi.  

Nellija KLEINBERGA dod vārdu Jaunmuižas iedzīvotājam XXX XXX, kurš jautā, kāpēc 

netiek ņemtas vērā vietējo iedzīvotāju vēlmes, ko konkrēti iegūs vietējie Jaunmuižas 

iedzīvotāji no tā, ka blakus ciematam izstrādās karjeru. 

Nellija KLEINBERGA paskaidro, ka pie jebkuriem pārkāpumiem pašvaldībai ir iespēja 

karjera izstrādi apturēt. Pašvaldība arī ir ieinteresēta, lai konkrētai apdzīvotai vietai ir savs 

labums no karjera izstrādes. Savas vēlmes par uzlabojumiem ir izteikusi Jaunmuižas 

pamatskola. Par konkrētām iedzīvotāju vēlmēm šobrīd pašvaldībai informācijas nav. Nellija 

KLEINBERGA izsaka savu viedokli, ka pašvaldībai ir jāatbalsta arī uzņēmējdarbība. Šajā 

gadījumā domei ir jāpieņem politisks lēmums un jāizvērtē situācija, ko pašvaldība iegūs ja 

karjera izstrādi apturēs un ko iegūs, ja tā tiks turpināta. Līdz šim brīdim karjera izstrādātāji 

SIA „Jaunie meži” visus nosacījumus ir pildījuši, pagaidām nav iemesla tiesāties.  

Deputāts Ainars PIĻECKIS izsaka viedokli, ka šajā brīdī Būvvalde var izstrādāt nosacījumus 

karjera izstrādei un domei ir jāpieņem lēmums. Balsojot „pret” karjera izstrādi, tiks iegūts 
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tikai lieks laiks.   

Izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ un deputāte Rudīte KRONLAKA uzsver, ka dzīvojot 

ciematā vai pilsētā uz kādu laiku nākas pieciest dažādas neērtības. Karjera izstrāde arī ir uz 

noteiktu laiku.  

Deputāts Rihards VALTENBERGS uzver, ka laukos uzņēmējdarbība ir jāatbalsta.  

2. Ņemot vērā būvniecības ieceres publiskās apspriešanas gala ziņojumu (pielikums Nr. 1 uz 4 

lpp.), neatkarīga eksperta hidrotehniķa atzinumu (pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.) par plānoto 

rekultivācijas veidu - ūdenstilpni, kurā secināts, ka karjeru nav iespējams rekultivēt par 

ūdenstilpni, pamatojoties uz „Būvniecības likuma” 12. pantu par publisko apspriešanu un MK 

22.05.2007. noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”, atklāti 

balsojot, “par” – 10 (Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Marina LĀKUTE, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Dzintra 

VEĢE, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” – 2 (Ainars 

PIĻECKIS, Rihards VALTENBERGS), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt būvniecības ieceri „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas", 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā”, 

2.2. uzdot Skrundas novada Būvvaldei izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu 

ar nosacījumiem: 

2.2.1. paredzēt prettrokšņa risinājumus, atbilstoši pieļaujamam trokšņu 

līmenim, 

2.2.2. paredzēt risinājumus putekļu mazināšanai sausā laikā, papildus mitrinot 

materiālu apstrādes procesā, 

2.2.3. paredzēt pievadceļu uzturēšanu, virskārtas papildināšanu ar grants 

segumu, kā arī ceļa virskārtas apstrādi ar pret putekļu absorbentu, 

2.2.4. paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu nepiederošu personu neiekļūšanu 

karjera teritorijā, 

2.3. ieceres ierosinātājam nepieciešams izstrādāt tādu karjera rekultivācijas projektu, 

kuru iespējams realizēt, un saskaņot rekultivācijas veidu ar pašvaldību, 

2.4. ieceres ierosinātājam nepieciešams vienoties ar īpašuma „Kalnaiši”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, īpašnieku par ceļa, gar īpašumu, izmantošanas 

nosacījumiem karjera izstrādes laikā.  
 

3. § 

Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA Transporta firmas „MOBILE-A”, vienotais reģistrācijas 

Nr. XXX, adrese XXX, Skrundas novada pašvaldībā 22.05.2012. saņemto iesniegumu ar 

priekšlikumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu – „Skrundas autostacija”, Liepājas 

ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus vērtībai par 43 000.- 

LVL (četrdesmit trīs tūkstoši lati). 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tiek konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums sastāv no:  

2.1.1. zemes vienības 0.2157 ha platībā, kadastra Nr. XXX (kadastrālā vērtība 

1294 LVL), reģistrēts Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.652, 

kadastra Nr. XXX, uz SIA Transporta firma „MOBILE –A”, vienotais 

reģistrācijas Nr. XXX, vārda; 

uz minētā zemes gabala atrodas SIA Transporta firma „MOBILE–A”, vienotais 

reģistrācijas Nr. XXX, piederošā ēka - autostacijas perons (nojume) ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 

2.1.2. divām būvēm: autostacijas ēka, kadastra apzīmējums XXX, kadastrālā 

vērtība 4456 LVL, autostacijas perons, kadastra apzīmējums XXX(kadastrālā 

vērtība 491 LVL), reģistrētas Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

XXX; 
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autostacijas ēka, kadastra apzīmējums XXX, saistīta ar zemes gabalu Liepājas 

iela 15, Skrunda, Skrundas novads, īpašuma kadastra Nr. XXX, Skrundas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.363, īpašnieks SIA „LINDE 

PĀRTIKA”, reģ.Nr. XXX; 

autostacijas perons, XXX, saistīts ar zemes gabalu Liepājas iela 15A, Skrunda, 

Skrundas novads, īpašuma kadastra Nr. XXX, Skrundas pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.652, zemes īpašnieks SIA Transporta firma 

„MOBILE–A”, vienotais reģistrācijas Nr. XXX, 

2.2. SIA Transporta firma „MOBILE–A”, vienotais reģistrācijas Nr. XXX, piedāvā 

iegādāties visu augstāk minēto īpašumu kā kopību par kopējo nekustamā īpašuma 

tirgus vērtību 43 000.- LVL (četrdesmit trīs tūkstoši lati), atbilstoši 2012.gada 19.aprīļa 

SIA „Vindeks”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, atskaitei par nekustamo īpašumu 

(pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.), 

2.3. nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes un ēku vērtību Skrundas novada 

pašvaldība nosaka sekojoši: 

 2.3.1. zemes vienības 0.2157 ha platībā, kadastra Nr. XXX  (kadastrālā 

vērtība 1294 LVL), reģistrēts Skrundas pilsētas zemesgrāmatas  nodalījumā Nr.652, 

kadastra Nr. XXX, pārdošanas cena tiek noteikta  35 000.- LVL (trīsdesmit pieci 

tūkstoši lati),  

2.3.2. autostacijas ēkas, kadastra apzīmējums XXX, pārdošanas cena tiek 

noteikta 4 500.- LVL (četri tūkstoši pieci simti lati), 

2.3.3. autostacijas perona, kadastra apzīmējums XXX, pārdošanas cena tiek 

noteikta 500.- LVL (pieci simti lati), 

2.4. īpašums pašreiz tiek izmantots kā Skrundas autoosta un SIA Transporta firma 

„MOBILE–A”, vienotais reģistrācijas Nr. 56103001301, savā iesniegumā norāda, ka 

turpmāk vairs nevarēs nodrošināt minētās autoostas uzturēšanu un līdz ar to autoostu 

vajadzētu slēgt, 

2.5. iestājoties lēmuma 2.3.punktā minētajām sekām, pašvaldībai atbilstoši 

Autopārvadājumu likuma 33.panta otrajai daļai būtu jāizveido, jāierāda un jāuztur 

pārvadātājiem cita vieta, kas nodrošinātu pasažieru uzņemšanu un izlaišanu, taču 

šobrīd pašvaldības īpašumā nav šāda veida īpašuma ne funkcijas, ne teritoriāla 

izvietojuma ziņā, 

2.6. LR Autopārvadājumu likuma 33.panta pirmā, otrā un trešā daļa nosaka, ka 

maršruti aprīkojami ar līniju būvēm. Līniju būvju (izņemot autoostas) ierīkošanu, to 

labiekārtošanu un uzturēšanu pilsētās veic attiecīgās pašvaldības, lauku apvidos — 

ceļu īpašnieki. Autoostu celtniecību un to teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu veic 

to īpašnieks vai valdītājs. Autoostu izvietojumu un skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība, 

2.7. LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka 

pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas - organizēt sabiedriskā transporta 

pakalpojumus. Minētās funkcijas ietvaros, lai autopārvadātāji varētu sniegt sabiedriskā 

transporta pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem, Skrundas pilsētā ir nepieciešamība 

pēc autoostas arī turpmāk un tāpēc pašvaldībai ir nepieciešams iegādāties šo īpašumu, 

lai realizētu iepriekš minēto funkciju un nodrošinātu autoostas nepārtrauktu darbību arī 

turpmāk, 

2.8. LR Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka šo 

likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par zemes, esošās būves vai cita 

nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo 

īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem. Šis izņēmums neattiecas uz finanšu 

pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu 

tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms vai pēc pirkšanas vai 

nomas līguma noslēgšanas vai vienlaikus ar pirkšanas vai nomas līguma noslēgšanu, 

2.9. izvērtējot pašvaldības finanšu līdzekļus, pašvaldība piekrīt iegādāties nekustamo 

īpašumu par 40 000.- LVL (četrdesmit tūkstoši lati), ņemot aizņēmumu Valsts Kasē un 



8 

pieņemot par to atsevišķu lēmumu. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Autopārvadājumu likuma 33.panta pirmo, otro 

un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, Publisko iepirkumu 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot, “par” - 12 (Gunta STEPANOVA, Inga 

FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, 

Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. iegādāties no SIA Transporta firma „MOBILE–A”, vienotais reģistrācijas Nr. XXX, 

nekustamo īpašumu Liepājas ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā: 

3.1.1. zemes vienību 0.2157 ha platībā, kadastra Nr. XXX, reģistrēts Skrundas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.652, kadastra Nr. XXX, 

3.1.2. divas būves: autostacijas ēka, kadastra apzīmējums XXX, autostacijas 

perons, kadastra apzīmējums XXX, reģistrētas Skrundas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. XXX, 

par pirkuma maksu 40 000.- LVL (četrdesmit tūkstoši lati), t.sk., par zemes vienību 0.2157 

ha platībā, kadastra Nr. XXX, reģistrēta Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.652, kadastra Nr. XXX, 35 000.- LVL (trīsdesmit pieci tūkstoši lati), autostacijas ēku, 

kadastra apzīmējums XXX, 4 500.- LVL (četri tūkstoši pieci simti lati), autostacijas 

peronu, kadastra apzīmējums XXX, 500.- LVL (pieci simti lati), 

3.2. pirkuma maksa SIA Transporta firmai „MOBILE –A”, vienotais reģistrācijas Nr. 

XXX, tiek samaksāta pēc aizņēmuma saņemšanas no Valsts Kases, 

3.3. informēt par pieņemto lēmumu SIA Transporta firmu „MOBILE–A”, vienotais 

reģistrācijas Nr. XXX, un lūgt SIA Transporta firmai „MOBILE–A”, vienotais 

reģistrācijas Nr. XXX, sniegt atbildi vai SIA Transporta firma „MOBILE –A”, vienotais 

reģistrācijas Nr. XXX, piekrīt pašvaldības piedāvājumam, 

3.4. SIA Transporta firmai „MOBILE –A”, vienotais reģistrācijas Nr. XXX, pozitīvas 

atbildes gadījumā sagatavot pirkuma līguma projektu un uzdot pašvaldības 

izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM izstrādāt Skrundas autoostas turpmākās darbības 

un attīstības koncepciju. 
 

4. § 

Par aizņēmumu no Valsts kases pirmpirkuma tiesību nekustamā īpašuma  

Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, iegādei izmantošanai 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR MK 25.03.2008. 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”, kā arī ņemot vērā LR 

likuma „Par valsts budžetu 2012. gadam” 20. panta piekto daļu, kas nosaka, ka „pašvaldību 

aizņēmumu kopējo palielinājumu 5 000 000 latu apmērā pašvaldību autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta iegādei, pirmpirkuma tiesību izmantošanai un investīciju veikšanai valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļos” un to, ka aizņēmums tiek ņemts pirmpirkumu tiesību 

izmantošanai iegādājoties nekustamo īpašumu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, 

Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona 

ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas 

 novadā, iegādei, izmantojot pirmpirkuma tiesības, Ls 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši latu) 

 apmērā uz 5 gadiem, pamatsummas atmaksu sākot ar 2013. gada janvāri ar Valsts kases 

 noteikto procentu likmi,  

 2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Skrundas novada budžetu, 

 3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 

5. § 
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Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

projekta lietu no 23.04.2012. par zemes gabala „Ceļinieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu, izskata SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu no 15.05.2012. par zemes gabala „Ventas Līcenieki”, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un pievienošanu zemes gabalam „Paegļi”, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX. 

2. Pamatojoties uz zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, MK 2011.gada 

12.noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi„, Latvijas Republikas 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 

tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma “Par Latvijas 

Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 

3.nodaļas 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas 

pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome un 20.pantu, kas nosaka, ka „rajonus, pilsētas, novadus, 

pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, ielas, zemesgabalus, ēkas un 

telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā – valsts adrešu reģistrā”, MK 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” no 03.11.2009. un Skrundas novada 

Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010., atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 

23.04.2012. par zemes gabala „Ceļinieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, sadalīšanu, 

2.2. atdalāmiem zemes gabaliem, kas ir 3.94 ha platībā un 2.83 ha platībā, piešķirt 

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

gabala lietošanas mērķis – 0201 – mežsaimniecība, 

2.3. apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 

15.05.2012. par zemes gabala „Ventas Līcenieki”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, sadalīšanu un pievienošanu zemes gabalam „Paegļi”, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, 

2.4. apvienotiem zemes gabaliem 18.19 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Paegļi”, 

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – 

lauksaimniecība, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

6. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala  

sadalīšanai un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

Pērkonu ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

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

20.04.2012. saņemto iesniegumu par zemes gabalu sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, 

izskata z/s „Mednieki” īpašnieka XXX, dzīvo XXX, Skrundas novada pašvaldībā 09.05.2012. 

saņemto iesniegumu par zemes gabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
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2.1. nekustamais īpašums „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, reģistrēts zemesgrāmatā 02.01.2007. ar žurnāla Nr. XXX uz XXX vārda. 

Īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra Nr. XXX, 8,2 ha platībā un ar 

kadastra Nr. XXX, 7,8 ha platībā, 

2.2. nekustamais īpašums Pērkona ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, reģistrēts zemesgrāmatā 06.09.2011. ar žurnāla Nr. XXX uz Saldus rajona 

Nīgrandes pagasta zemnieku saimniecības „Mednieki” vārda; īpašums sastāv no zemes 

gabala, kadastra Nr. XXX, 28026 m
2
 platībā. 

3. Pamatojoties uz LR „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, MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” no 11.12.2007. 11.punktu, kas nosaka, ka projekta izstrādes 

procesā vietējā pašvaldība, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto 

grafisko pielikumu: 1)pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un 

nosacījumiem; nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām 

projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses; 2)nosaka prasības grafiskās daļas 

izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni; 3)var uzdot konkretizēt nekustamā 

objekta apgrūtinājumus; 4)var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas 

virszemes vai apakšzemes komunikācijām, ja tām noteiktas aizsargjoslas; 5)var noteikt 

izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus, ņemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot ar lietu 

saistītos apstākļus, XXX zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma 

„Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā sadalīšanai ir pamatots un XXX zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma Pērkona ielā 1, Skrundā, Skrundas 

novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

4. Atklāti balsojot, “par” - 12 (Gunta STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

4.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Strāši”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes gabalu 

sadalīšanu,  

4.2. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Pērkona ielā 1, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes gabalu 

sadalīšanu, 

4.3. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

4.3.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

4.3.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 4.4. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 4.5. jānodrošina piekļuve jaunizveidojamiem zemes gabaliem, 

4.6. zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanai nevar būt pretrunā ar Skrundas novada Nīkrāces pagasta teritorijas 

plānojumu no 10.06.2010., 

4.7. zemes ierīcības projekts Pērkona ielas 1, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai 

nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 

plānojumu no 25.01.2007., 

4.8. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

7. § 

Par zemes gabalu platības precizēšanu 

 N. KLEINBERGA 
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1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, 

uzmērītos zemes gabalu robežu materiālus no 30.03.2012. par zemes gabalu „Putniņi”, 

Skrundā, Skrundas novadā, un „Olu bāze”, Skrundā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 13.punktu, kas nosaka, ka 

„pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 

plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību”, Skrundas pilsētas ar lauku 

teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007. un ņemot vērā SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. 

Nr. XXX, adrese XXX, uzmērītos zemes gabala robežu materiālus, atklāti balsojot, “par” - 12 

(Gunta STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. precizēt zemes gabala platību zemes gabalam „Putniņi”, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, no 0.5 ha uz 0.7209 ha,  

2.2. precizēt zemes gabala platību zemes gabalam „Olu bāze”, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, no 7.3313 ha uz 6.3492 ha,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par zemes gabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

sagatavoto priekšlikumu par zemes gabala sadalīšanu un adreses piešķiršanu.  

2. Pamatojoties uz LR 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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un MK 

31.05.2010. rīkojumu Nr. 297, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Inga 

FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, 

Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

2.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Raiņa ielā 19A, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, un atdalāmam zemes gabalam 0.15 ha platībā, piešķirt 

adresi Raiņa iela 19B, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt, ka zemes gabala lietošanas mērķis - 0601- vienģimeņu divģimeņu 

dzīvojamo māju apbūve,   

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata XXX XXX, dzīvo XXX,14.05.2012. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Pamatojoties uz LR 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”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un MK 
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31.05.2010. rīkojumu Nr. 297, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Inga 

FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars 

PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā 

nepiedalās deputāte Dzintra VEĢE, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. sadalīt saimniecību ”Mārsili”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un 

atdalāmiem zemes gabaliem, kadastra Nr. XXX, 7.0 ha platībā un kadastra Nr. XXX, 

7.7 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Mežinieki”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 

LV-3324, zemes gabalu lietošanas mērķis – 0201 – mežsaimniecība,    

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

Par Rudbāržu pagasta padomes 18.08.2008. sēdes (prot. Nr. 8, 2.§) lēmuma  

„Par pagasta padomes zemes lietojumu un pašvaldībai piekritīgo zemju  

izvērtējumu” pielikuma Nr. 2, 3.punkta grozīšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

sagatavoto priekšlikumu par Rudbāržu pagasta padomes 18.08.2008. sēdes (prot. Nr. 8, 2.§) 

lēmuma „Par pagasta padomes zemes lietojumu un pašvaldībai piekritīgo zemju izvērtējumu” 

pielikuma Nr. 2, 3.p. grozīšanu.  

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

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

gadījumos”, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi 

saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 

īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku 

(būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai” un Kuldīgas rajona Rudbāržu 

pagasta teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

2.1. grozīt Rudbāržu pagasta padomes 18.08.2008. sēdes (prot. Nr. 8, 2.§) lēmuma 

„Par pagasta padomes zemes lietojumu un pašvaldībai piekritīgo zemju izvērtējumu” 

pielikuma Nr. 2, 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

„Zemes gabals „Izgāztuve pie Sniedzēm”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, 1.0 ha platībā ir pašvaldībai piekrītošs un ierakstāms zemesgrāmatā 

uz Skrundas novada pašvaldības vārda, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

11. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 19.04.2012. saņemts XXX, dzīvo Ziedu XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 27.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt divas istabas Raņķu pagastā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 28.04.2012. saņemts Daugavgrīvas cietuma, XX, 

iesniegums par XXX nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu Skrundas novadā, jo deklarētā 

adrese minētai personai pirms ieslodzījuma bijusi XXX, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 02.05.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, kas 

nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, atklāti 

balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra 

VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
3.1. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā 

Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā 

Raņķos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.3. uzņemt XXX, pašreiz atrodas ieslodzījumā Daugavgrīvas cietumā, Daugavpilī, 

dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

pirmām kārtām, 

3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā 

Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.5. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

FREIMANI. 
 

12. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par dzīvokļu 

piešķiršanu. 

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

27.04.2012. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu īrēt divas istabas 

XXX, Raņķu pagastā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka „pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu vienīgi 

šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām mājām”, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” un likuma “Par dzīvokļa īpašumu”, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma darbības termiņu, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

 3.1. piešķirt XXX, dzīvo XXX,  Skrundas novadā, dzīvokli XXX, Skrundas 

novadā,  slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

 3.2. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz 1(viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

 brīža, 

 3.3. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

 3.4. informēt dzīvojamās mājas XXX, Skrundas novadā,  iedzīvotāju pilnvaroto 

personu XXX, Skrundas novadā, par pieņemto lēmumu. 
 

13. § 
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Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu   

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir 

pienākums savā administratīvajā teritorijā atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu nometnes, 

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 (Gunta 

STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, 

Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās 

deputāte Inga FLUGRĀTE, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

 1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu 

 konkursa nolikumu (pielikums Nr. 4 uz 9 lpp.), 

 2. Izveidot projektu konkursa izvērtēšanas komisiju 5 locekļu sastāvā un ievēlēt tajā: 

  Ingu FLUGRĀTI – izglītības speciālisti – komisijas priekšsēdētāja, 

  Daci GRĀVELI – novada metodiskā darba vadītāju - komisijas priekšsēdētāja 

           vietnieks, 

  Gitu RUBEŽNIECI – projektu vadītāju - komisijas loceklis, 

  Kristīni VĒRDIŅU – projektu speciālisti- komisijas loceklis, 

  Loretu ROBEŽNIECI – Skrundas kultūras nama vadītāju - komisijas loceklis, 

 3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības pārvaldes speciālisti Ingu 

 FLUGRĀTI. 
 

14. § 

Par dalību ESTONIA – LATVIA PROGRAMME projektā Development of water 

tourism as nature and active tourism components in Latvia and Estonia / Riverways 

N. KLEINBERGA, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par dalību ESTONIA – LATVIA PROGRAMME 

(Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma) ar projektu „Development of water 

tourism as nature and active tourism components in Latvia and Estonia / Riverways” 

(Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā”). Sēdes vadītāja 

Nellija KLEINBERGA dod vārdu attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI, kura informē 

par projekta aktivitātēm, informācijas stenda izstrādāšanu laivotājiem un novietošanu Ventas 

upes krastā pie tilta. 
2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, 

ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

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

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Inga 

FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, 

Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties ESTONIA – LATVIA PROGRAMME (Igaunijas – Latvijas pārrobežu 

sadarbības programma) ar projektu „Development of water tourism as nature and 

active tourism components in Latvia and Estonia / Riverways” (Ūdenstūrisms kā 

dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā), 
2.2. piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 157.23 EUR (simts piecdesmit septiņi eiro 

un 23 centi) apmērā, kas ir 17% no Skrundas novada pašvaldības kopējām izmaksām 

projektā 924.87 EUR (deviņi simti divdesmit četri eiro un 87 centi), kas ir arī 

attiecināmās izmaksas, neattiecināmās izmaksas ir 0.00 EUR ( nulle eiro), 

2.3. projekta finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 



15 

 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

15. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA 
 

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

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus 

kārtībā no XXX, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanas nav 

nomaksājusi likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka XXX, personas kods XXX, deklarētā 

adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 

22.05.2012. par īpašumu XXX – zeme, ir Ls 20.08 (divdesmit lati un 08 santīmi), t.sk. 

pamatparāds Ls 16.88 (sešpadsmit lati un 88 santīmi), nokavējuma nauda Ls 3.20 (trīs lati un 20 

santīmi). 

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

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 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. Ja nodokļa maksātājam 

parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta - maksāšanas paziņojuma piespiedu 

izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem 

un 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” – 12 

(Gunta STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte 

KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, 

Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav, 

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

 3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu 

 piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

 nekustamo īpašumu no XXX, personas kods XXX,  deklarētā adrese XXX, Skrundas 

novads, nekustamā  īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Ls 20.08 (divdesmit lati un 

08  santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 16.88 (sešpadsmit lati un 88 santīmi), nokavējuma nauda Ls 

 3.20 (trīs lati un 20 santīmi), 

 3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU, 

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

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

16. § 

Par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  

N. KLEINBERGA, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālists Normunda DANENBERGA sagatavoto 

lēmuma projektu par zemes gabalu atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.  

2. Pamatojoties uz LR 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 
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vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, MK 03.11.2009. 

noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Gunta 

STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, Rudīte KRONLAKA, 

Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. atdalīt no zemes gabala 6268B001 „Dzelda - Dzelzsgales krustojums”, Nīkrāces 

 pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0.375 ha lielu zemes gabalu, 

2.2. atdalāmam zemes gabalam 0.375 ha platībā piešķirt nosaukumu „Ražotne”, 

 Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 1001 – 

 rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

2.3. atdalāmā zemes gabala posmu 0.375 ha platībā izslēgt no valsts autoceļu reģistra, 

 2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU.  
 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. LR Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projektu 

 ierosina zemes īpašnieks; šī likuma 8.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības 

 projektu izstrādā zemesgabala sadalīšanai, 

2.2. nekustamais īpašums „Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

 Nr. XXX, reģistrēts zemesgrāmatā 05.01.2011. ar žurnāla Nr.  XXX uz Skrundas 

novada pašvaldības vārda, īpašums sastāv no zemes  gabala ar kadastra Nr. XXX, 4.38 ha platībā, 

2.3. zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA zemes ierīcības projekta 

 izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma XXX, Skrundas  novadā, sadalīšanai ir 

pamatots. 

3. Pamatojoties uz LR „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, MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” no 11.12.2007. 11.punktu, kas nosaka, ka projekta izstrādes 

procesā vietējā pašvaldība, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto 

grafisko pielikumu: 1)pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un 

nosacījumiem; nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām 

projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses; 2)nosaka prasības grafiskās daļas  

izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni; 3)var uzdot konkretizēt nekustamā 

objekta apgrūtinājumus; 4)var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas 

virszemes vai apakšzemes komunikācijām, ja tām noteiktas aizsargjoslas; 5)var noteikt 

izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus, ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, 

“par” - 12 (Gunta STEPANOVA, Inga FLUGRĀTE, Ivars GRUNDMANIS, Dzintra VEĢE, 

Rudīte KRONLAKA, Aldona ZĪDERE, Ainars PIĻECKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Marina 

LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Nellija KLEINBERGA), 

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

 3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu,  sakarā ar zemes gabalu sadalīšanu, 

 3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

  3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

  3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

  zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 
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 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidojamiem zemes gabaliem, 

 3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Skrundas novada Nīkrāces pagasta 

 teritorijas plānojumu no 10.06.2010., 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 

 
 

Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas apvienoto komiteju sēdi sasaukt 21.06.2012., plkst. 

10
00

, kārtējo domes sēdi sasaukt 28.06.2012., plkst. 10
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 11
30 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         28.05.2012.  

 

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         28.05.2012.  


