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Darba kārtība: 

1. Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikšanu pašvaldības 

kapitālsabiedrībām (SIA) 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi 2012.gadā 

dzēšanu par īpašumu „XX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

4. Par automašīnu bojājumu atlīdzināšanu XX un XX” 

5. Par piedalīšanos projektā „Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana”  

6. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „SEBILLE” projektam „Paaudzes apvienojas” 

7. Par adreses precizēšanu   

8. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

9. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu  

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bergi”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un zemes gabala „Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, pievienošanu 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Slugas”, Nīkrāces pagastā, 

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

īpašuma „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Paegļi”, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes gabala sadalīšanai un pievienošanu zemes gabalam Paegļu ielā 7, Skrundā, 

Skrundas novadā 

14. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam „Gandziras”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, un nekustamiem īpašumiem Kalna ielā 13 un Lielā ielā 19E, Skrundā, 

Skrundas novadā 

15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

16. Par dzīvokļu piešķiršanu  

17. Par īres līgumu pagarināšanu  

18. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

19. Par dzīvokļa maiņu  

20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

21. Par dalību Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā 
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Dzintra VEĢE  

Aldona ZĪDERE  

Andris Vilnis SADOVSKIS  

Rihards VALTENBERGS 

Ainārs ZANKOVSKIS  

  Gunta STEPANOVA 

Inese IVĀNE  

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Inga FLUGRĀTE (piedalās Starpinstitucionālās komisijas sanāksmē pašvaldībā) 

Marina LĀKUTE (aizņemta pamatdarbā)  

Rudīte KRONLAKA (aizņemta treniņu nodarbībās volejbolā bērniem) 

Ivars GRUNDMANIS (aizņemts pamatdarbā)  

Inta BERGMANE (par neierašanos uz sēdi nav informējusi) 

 

Klausās  

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

    Vadītājs Valdis DANENBERGS  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Dainis EISAKS 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 

zemes ierīkotājs     Normunds DANENBERGS 

p/i „Skrundas veselības un sociālās  

  aprūpes centrs” direktore  Maruta BRIZGA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Aldis ZALGAUCKIS 

Alternatīvās aprūpes dienas centra vadītāja Daina ĀBELE 

Nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

laikraksta „Kurzemnieks” korespondente  Daina TĀFELBERGA  

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par pašvaldības vieglās pasažieru automašīnas GAZ 3110 pārdošanu par brīvu cenu 

2. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

3. Par saimniecības „Imantas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma „Lazdieni” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam un atdalītā zemes gabala 

pievienošanu saimniecībai „Lazdieni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

4. Par nekustamo īpašumu „Aizvēji”, „Eglāji”, „Kaimiņi”, „Kārļi” un „Krastkalni”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienota nosaukuma „Kaimiņi” piešķiršanu un zemes 

lietošanas mērķu maiņu jaunizveidotā īpašuma „Kaimiņi” zemes gabaliem 

5. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā  

6. Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu 

 

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” - 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 
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VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikšanu pašvaldības 

kapitālsabiedrībām (SIA) 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi 2012.gadā 

dzēšanu par īpašumu „Mazroznieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

4. Par automašīnu bojājumu atlīdzināšanu XX un XX” 

5. Par piedalīšanos projektā „Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana”  

6. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības „SEBILLE” projektam „Paaudzes apvienojas” 

7. Par adreses precizēšanu   

8. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

9. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu  

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bergi”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un zemes gabala „Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, pievienošanu 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Slugas”, Nīkrāces pagastā, 

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

īpašuma „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Paegļi”, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes gabala sadalīšanai un pievienošanu zemes gabalam Paegļu ielā 7, Skrundā, 

Skrundas novadā 

14. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam „Gandziras”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, un nekustamiem īpašumiem Kalna ielā 13 un Lielā ielā 19E, Skrundā, 

Skrundas novadā 

15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

16. Par dzīvokļu piešķiršanu  

17. Par īres līgumu pagarināšanu  

18. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

19. Par dzīvokļa maiņu  

20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

21. Par dalību Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā 

22. Par pašvaldības vieglās pasažieru automašīnas GAZ 3110 pārdošanu par brīvu cenu 

23. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

24. Par saimniecības „Imantas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma „Lazdieni” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam un atdalītā zemes gabala 

pievienošanu saimniecībai „Lazdieni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

25. Par nekustamo īpašumu „Aizvēji”, „Eglāji”, „Kaimiņi”, „Kārļi” un „Krastkalni”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienota nosaukuma „Kaimiņi” piešķiršanu un zemes 

lietošanas mērķu maiņu jaunizveidotā īpašuma „Kaimiņi” zemes gabaliem 

26. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā   

27. Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu 

 

1. § 

Par minimālo dividendēs izmaksājamo  

peļņas daļu noteikšanu pašvaldības kapitālsabiedrībām (SIA) 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 

3.panta otro daļu, kas nosaka, ka „pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām 

un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs 
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izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas), kā arī nosaka kārtību, kādā 

pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības 

iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības 

tīrās peļņas)” Komerclikuma 180.pantu, kas nosaka, ka „(1) Valde sagatavo un iesniedz 

kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu. (2) Priekšlikumu par peļņas 

izlietošanu nosūta dalībniekiem kopā ar paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un 

gada pārskatu vai izsludina saskaņā ar šā likuma 273.panta noteikumiem. (3) Priekšlikumā 

norāda: 1) sabiedrības tīrās peļņas apmēru; 4) dividendēs izmaksājamo tīrās peļņas daļu; 5) 

peļņas izlietošanu citiem mērķiem. (4) Dalībnieku sapulce lemj par peļņas izlietošanu pēc 

sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas”, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „šā likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild 

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

nav noteikts citādi” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 1) veidot pašvaldību iestādes, dibināt 

biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus 

kapitālsabiedrībās” un 77.panta otro daļu, kas nosaka, ka „pašvaldības īpašums izmantojams 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to 

publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības 

kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos 

pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un 

citas iestādes)” un ņemot vērā kapitālsabiedrību, kur Skrundas novada pašvaldībai pieder 

kapitāla daļas, izveidošanas un darbības mērķi, 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)”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra 

VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 1. Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrībām (SIA „Skrundas komunālā 

 saimniecība”, SIA „Skrundas TV”) noteikt minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas 

 daļu 10% apmērā no tīrās pārskata gada peļņas, 

 2. Noteikt, ka: 

 2.1. konkrētu dividendēs izmaksājamo apmēru, atbilstoši šim Lēmumam, Skrundas 

 novada pašvaldības kapitālsabiedrībām saskaņā ar revidētiem gada pārskatiem nosaka 

 kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet ne mazāku par lēmuma 1.punktā minēto dividenžu 

 apmēru, 

 2.2. pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas tiesiski un ekonomiski pamatota 

 priekšlikuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt atšķirīgu (zemāku) minimālo 

 dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, ja tas ir 

 nepieciešams, lai novērstu draudus komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un 

 konkurētspējas saglabāšanai un ja par to ir informēta pašvaldība, 

 2.3. nesadalītā peļņa tiek novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai vai 

 kapitālsabiedrības attīstībai, ja šādi ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumi nepieciešami 

 kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un 

 konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai 

 darbības plānā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus, 

 3. Noteikt, ka pašvaldību kapitālsabiedrību valdei, sagatavojot un iesniedzot kārtējai 

 dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, jānorāda konkrēti peļņas 

 izlietošanas mērķi, kā arī jāiesniedz detalizēta informācija par iepriekšējā gada 

 nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem, 

 4. Dividendes ieskaitāmas Skrundas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk 

 kā sešu mēnešu laikā no kārtējās dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali 

 pieņemšanas dienas, 

 5. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktās dividendes piemēro sākot ar 2013.gada pārskata 

 gadu, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490#p273
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255#p15
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 6. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.  
 

2. § 

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 XX, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu 

saņemšanas nav nomaksājusi likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdē (prot.Nr.13, 3.§) tika pieņemts lēmums 

par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no XXX, reģ. 

Nr.XX, juridiskā adrese XX, Ls 276.17 (divi simti septiņdesmit seši lati, septiņpadsmit 

santīmi) apmērā, 

2.2. līdz 18.04.2013. XX nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

2.3. XX, reģ. Nr. XX, juridiskā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

pašvaldības budžetā uz 18.04.2013. par īpašumu „Krogzemji” – zeme un ēkas, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ir Ls 364.57 (trīs simti sešdesmit četri lati, 

piecdesmit septiņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 287.03 (divi simti astoņdesmit 

septiņi lati, trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 77.54 (septiņdesmit septiņi lati, 

piecdesmit četri santīmi). 

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

„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt 

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai - 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” – 8 

(Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA, ,,pret” - 

nav, ,,atturas” - nav, nolemj:  

 3.1. atcelt Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr.13, 3.§) lēmuma „Par 

 nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” 3.1.5.punktu, 

3.2. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, 

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu no XX, reģ. Nr. XX, juridiskā adrese XX, XX, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu Ls 364.57 (trīs simti sešdesmit četri lati un piecdesmit septiņi 

santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 287.03 (divi simti astoņdesmit septiņi lati, trīs santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 77.54 (septiņdesmit septiņi lati, piecdesmit četri santīmi), 

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

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to 
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iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

3. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi 

2012.gadā dzēšanu par īpašumu „XX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto 

lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par lauksaimniecībā neapstrādāto 

zemi 2012. gadā dzēšanu par īpašumu „ XX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.12.2012. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

XXnovadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma  nodokļa aprēķina par lauksaimniecībā 

neapstrādāto zemi 50,3 ha platībā dzēšanu par  īpašumu „XX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, 

 2.2. Skrundas novada pašvaldība 19.12.2012. XX sniedza atbildi, kurā  paskaidrots, 

ka, lai virzītu jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina par  lauksaimniecībā 

neapstrādāto zemi 2012. gadā dzēšanu par īpašumu „ XX”,  XX, Skrundas novadā, uz 

domes sēdi, nepieciešams pašvaldībā iesniegt  normatīvo aktu paredzētajā kārtībā 

Būvvaldē akceptētu būvprojektu, būvatļauju vai  aktu par objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā, 

 2.3. Skrundas novada Būvvaldē 08.04.2013. XX iesniedzis dīķu  kaskādes „XX”, XX 

pagastā, Skrundas novadā, akceptētu tehnisko  projektu, 

 2.4. dīķu kaskāde „XX”, XX pagastā, Skrundas novadā, 50.3 ha platībā  dabā ir 

izbūvēta un pašreiz tiek kārtota objekta digitālā uzmērīšana un dokumentācija  objekta 

nodošanai ekspluatācijā. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.
1
panta daļu, kas nosaka, ka „ar 

nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru 

vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi”, ņemot vērā 

Ilmāra BIRZĪŠA Būvvaldē iesniegto dīķu kaskādes „Mazroznieki”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, akceptētu tehnisko projektu, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, 

Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret”- nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. dzēst nekustamā īpašuma „XX”, XX pagastā, Skrundas novadā,  nodokļa 

aprēķinu Ls 201.30 par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi par  2012. gadu,  

 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. 
 

4. § 

Par automašīnu bojājumu atlīdzināšanu XX un XX 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.02.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX un 

05.02.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX īpašnieces XX iesniegumu par 

automašīnu bojājumu atlīdzināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 01.02.2013. uz autoceļa A9 Skrundas pilsētas teritorijā notikuši divi negadījumi, 

kuru cēlonis ir bijušas uz ceļā esošās bedres un kuru rezultātā bojātas divas 

automašīnas: 1) VW TRANSPORTER ar valsts numuru HT XX, pieder XX un 2) XX ar 

valsts numuru GJ XX, pieder Rudbāržu pagasta XX, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā no automašīnu īpašniekiem par minētajiem 

negadījumiem ir saņēmusi sekojošu dokumentus un pierādījumus: 
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2.2.1. no VW TRANSPORTER ar valsts numuru HT XX, īpašnieka XX: 

 a) 01.02.2013. defektācijas akts no SIA „XX”, reģ. Nr. XX, adrese XX pagasts, 

Skrundas novads, 

 b) izdevumu čeka kopija Nr.30#6133, 

 c) transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.AF0506887 kopija, 

 2.2.2. no MITSUBISHI GRANDIS ar valsts numuru GJ XX īpašnieka XX: 

 a) 01.02.2013. autotransporta defektu akts no SIA „XX”, reģ. Nr. XX, adrese XX 

pagasts, Skrundas novads, 

 b) pavadzīme Nr.AB618 no 04.02.2013., 

 c) transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr.AF0657574 kopija.  

Minētie dokumenti pievienoti Lēmumam kā Pielikums Nr.1 uz 6 lpp. 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2013. saņemta Valsts Policijas Kurzemes 

reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa izziņa par negadījumu, kas noticis 01.02.2013. uz 

ceļa Rīga-Liepāja un kurā tika bojāta automašīna VW TRANSPORTER ar valsts 

reģistrācijas Nr. HT XX un kurā norādīts sekojošais: XX, vadot automašīnu VW 

TRANSPORTER uz ceļa Rīga-Liepāja 131.km virzienā uz Liepāju savā joslā iebrauca 

bedrē, sabojājot automašīnas abus labās puses diskus un abas labās puses riepas, 

2.4. Skrundas novada pašvaldība 12.02.2013. nosūtīja vēstuli Nr. 3-22/143 par 

zaudējumu kompensāciju AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, pamatojoties uz noslēgto 

līgumu Nr. LVC 2013/1.3./9/AC starp Skrundas novada pašvaldību un A/S „Latvijas 

autoceļu uzturētājs” par tranzīta ielu uzturēšanas darbiem 2013.gadā, 

2.5. 25.03.2013. no AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” saņemts atteikums izskatīt 

materiālo zaudējumu kompensācijas pieprasījumu, jo saskaņā ar līguma nosacījumiem 

darbu veids „melnā seguma uzturēšana ziemas periodā” Līguma veicamo darbu sarakstā 

nav iekļauts, 

2.6. autoceļš A9 Skrundas pilsētas teritorijā ir valsts autoceļš, kas ar Skrundas novada 

domes 10.09.2010. sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 3.§) pārņemts Skrundas novada 

pašvaldības pārziņā atbilstoši likuma „Par autoceļiem” 4.1. pantu, 

2.7. kopējie nodarītie materiālie zaudējumi automašīnu īpašniekiem sastāda Ls 427.56 

ar PVN, t.sk.: 

2.8.1. VW TRANSPORTER ar valsts numuru HT XX īpašniekam XX – Ls 

188.20 (viens simts astoņdesmit astoņi lati, divdesmit santīmi), 

2.8.2. MITSUBISHI GRANDIS ar valsts numuru GJ XX īpašniekam XX – Ls 

239.36 (divi simti trīsdesmit deviņi lati, trīsdesmit seši santīmi), 

2.8. pašvaldības zaudējumu atlīdzības pienākums izriet, jo nav nodrošināta ceļa 

uzturēšana atbilstoši MK 09.03.2010. noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" (turpmāk – 

noteikumi Nr.224) prasībām, pieļaujot bedrīšu izveidošanos un tās neaizpildot, 

2.9. Ceļu satiksmes likuma 6.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka ceļa pārvaldītājam ir 

pienākums nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī. Savukārt 

Ceļu satiksmes likuma 6.panta pirmās daļas 8.punkts noteic, ka ceļa pārvaldītāja 

pienākums ir atlīdzināt personām zaudējumus, kuri tām radušies šo pienākumu 

neizpildes gadījumā. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 1.panta 2.punktu ceļu 

pārvaldītājs ir īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš 

nodots pārvaldījumā, 

2.10. iepriekš minētais regulējums norāda, ka atbildība par ceļa vispārējo 

apsaimniekošanu izriet no īpašuma (pārvaldījuma) tiesībām, proti, to nosaka personas 

civiltiesiskais statuss (īpašnieks vai pārvaldītājs), 

2.11. zaudējumu atlīdzības prasījums, kas tiek pamatots ar īpašuma nepietiekamu 

apsaimniekošanu, ir atzīstams par civiltiesisku prasījumu. Līdzīgi kā ēkas 

apsaimniekošana, arī citu infrastruktūras objektu apsaimniekošana ir īpašnieka 

pienākums (piemēram, maģistrālā ūdensvada plīsums, ēkas jumta netīrīšana var novest 

pie zaudējumu nodarīšanas trešajām personām). Zaudējumi, kas nodarīti neatbilstoša 

ceļa stāvokļa dēļ, piedzenami civilprocesuālā kārtībā, jo tie nodarīti ar civiltiesisku 
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deliktu. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 

"Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli", Ceļu satiksmes likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, Ceļu satiksmes likuma 

6.panta pirmās daļas 8.punktu, Ceļu satiksmes likuma 1.panta 2.punktu, atklāti balsojot, „par” 

– 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), “pret” 

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

3.1. atlīdzināt VW TRANSPORTER ar valsts numuru HT XX īpašniekam XX, personas 

kods XX, radītos zaudējumus Ls 188.20 (viens simts astoņdesmit astoņi lati, divdesmit 

santīmi) apmērā,  

3.2. atlīdzināt MITSUBISHI GRANDIS ar valsts numuru GJ XX īpašniekam XX, 

reģistrācijas Nr. XX, radītos zaudējumus Ls 239.36 (divi simti trīsdesmit deviņi lati, 

trīsdesmit seši santīmi) apmērā, 

3.3. pārskaitīt Lēmuma 3.1. un 3.2. punktos norādītās summas uz XX, personas kods 

XX, un uz XX, reģistrācijas Nr. XX, norādītiem bankas kontiem, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un finanšu 

nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI, 

3.4. Finansējuma avots – pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļi pašvaldības 

automašīnu uzturēšanai. 
 

5. § 

Par piedalīšanos projektā „Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos biedrības „Darīsim paši!” 

iesniegtā projekta Lauku atbalsta dienestā (LAD), Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 

Rīcības programmas pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”  ietvaros ar 

projektu Nr. 12-00-Z403102-000001 “Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu saglabāšanas 

veicināšana”. 

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” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. piedalīties biedrības „Darīsim paši!” iesniegtā projekta Lauku atbalsta dienestā 

 (LAD), Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) Rīcības programmas pasākuma 

 „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”  ietvaros ar projektu Nr. 12-00-Z403102-

 000001 “Vietējo ūdeņu un to dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana”; projekta 

 priekšfinansēšanas izmaksas sastāda Ls 3450.00 (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit 

 lati, nulle santīmi) no attiecināmām izmaksām; EZF finansējums ir 100% no 

 attiecināmajām izmaksām, 

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

6. § 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu  

biedrības „SEBILLE” projektam „Paaudzes apvienojas” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības 

„SEBILLE” projektam „Paaudzes apvienojas!” Ls 400.00 (četri simti latu, nulle santīmu) 

apmērā. 
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2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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” – 8 (Dzintra VEĢE, 

Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. piešķirt līdzfinansējumu biedrības „SEBILLE”, reģ. Nr. 40008104603, 

 projektam „Paaudzes apvienojas!” Ls 400.00 (četri simti latu, nulle santīmu) apmērā, 

 2.2. finansējuma avots – pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļi, kas paredzēti 

 izglītībai, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības speciālisti Ingu FLUGRĀTI. 
 

7. § 

Par adreses precizēšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu 

iela 27/29, Liepāja vēstuli 04.04.2013 Nr. 2-04.1-K/1615 par adreses precizēšanu adresācijas 

objektam ar kadastra apzīmējumu 6229 007 0012 un uz tā esošajām ēkām. 

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. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. 

apakšpunkta prasībām, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, 

atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, 

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

 2.1. anulēt adresi (adreses kods 103772195) „Aploki”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, 

 Skrundas novads, LV-3307,  

 2.2. apstiprināt zemes vienībai, kadastra apzīmējums XX, un uz tā  atrodošām 

ēkām (adreses kods 103775215) adresi, „Aploki”, Skrundas pagasts,  Skrundas novads, 

LV-3307, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

8. § 

Par saimniecības sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.03.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

dzīvo XX, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „Brūklenāji”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, izskata 10.04.2013. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto XX, reģ. Nr. XX, juridiskā adrese XX pagasts, Skrundas novads, valdes 

locekļa XX, iesniegumu par saimniecības „Spailes, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

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”, atklāti 

balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija 
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KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

 atdalāmam zemes gabalam 7.9 ha platībā, kadastra apzīmējums XX,  piešķirt 

jaunu nosaukumu „Kalna Brūklenāji”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,  LV-3324, 

zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

 2.2. sadalīt saimniecību ”Spailes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

 zemes gabalam 8.2 ha platībā, kadastra Nr. XX, piešķirt jaunu  nosaukumu 

„Nostūri”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala  lietošanas mērķis – 

0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

9. § 

Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.04.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX 

pilnvarotās personas XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, (Rudbāržu pagasta bāriņtiesas 

izdota pilnvara Nr.103 no 30.10.2006.), iesniegumu par saimniecības „Ķirsīši”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu.  

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”, atklāti 

balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija 

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

 2.1. sadalīt saimniecību ”Ķirsīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

 zemes gabalam 2.5 ha platībā, kadastra apzīmējums XX, piešķirt  nosaukumu 

„Druvnieki”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, un pievienot  saimniecībai 

„Druvnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala  lietošanas mērķis – 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

10. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu   

N. KLEINBERGA 
 

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

projekta lietu no 04.04.2013. par nekustamā īpašuma „Rautēni”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, zemes gabala sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem 

īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz 

svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 

„zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī 

kopīpašumā esošo) sadalīšanai”, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” , 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”, likuma “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 
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apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 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 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 

25.01.2007., atklāti balsojot, “par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese 

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

nolemj:  

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

 04.04.2013. par nekustamā īpašuma „Rautēni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

 zemes gabalu sadalīšanu, 

 2.2. atdalāmam zemes gabalam 16.6 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaunrautēni”, 

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

 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

11. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Bergi”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un zemes gabala „Pilslejas”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, pievienošanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.04.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, reģ. 

Nr. XX, juridiskā adrese XX, valdes priekšsēdētājas XX iesniegumu par zemes gabala 

„Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, sadalīšanu un zemes gabala 

„Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, pievienošanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

 XX, pieder SIA „Kalnmuižas viesnīca”, saskaņā ar Rudbāržu pagasta 

 zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0013 7310,  

 2.2. nekustamais īpašums „Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

 Nr. XX, pieder SIA „Kalnmuižas viesnīca”, saskaņā ar Rudbāržu pagasta 

 zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0049 6004.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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 

12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, 

kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, 

zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums par zemes gabala „Bergi”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 005 0093, sadalīšanu un zemes gabala 

„Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 005 0148, pievienošanu ir 

pamatots. 

Atklāti balsojot, “par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, 

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

 2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar zemes 

 gabala „Bergi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX  sadalīšanu, 

 2.1.2. atdalāmam zemes gabalam pievienot zemes gabalu „Pilslejas”, Rudbāržu 

 pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX,  

 2.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

 2.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 
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 2.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes 

 robežu un situāciju plāns, 

 2.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 2.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

 2.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta 

 teritorijas plānojumu no 19.06.2006., 

 2.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

 DANENBERGAM. 
 

12. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Slugas”,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai  

un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Krasti”,  

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.04.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu un nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei, izskata 12.04.2013. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabala „Krasti”, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, sadalīšanu un nosacījumu izsniegšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

 XX, pieder XX, saskaņā ar Zemesgrāmatas apliecību,  Nīkrāces pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 52,  

2.2. nekustamais īpašums „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

 XX, pieder XX, saskaņā ar Zemesgrāmatas apliecību,  Raņķu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 62.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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 

12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, 

kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, 

zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Slugas”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā sadalīšanai ir pamatots, zemes īpašnieka zemes ierīcības 

projekta izstrādes ierosinājums nekustamā īpašuma „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, “par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, 

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

 2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Slugas”, Nīkrāces pagastā, 

 Skrundas novadā, kadastra apzīmējumus XX, zemes ierīcības projektu,  sakarā ar 

zemes gabala sadalīšanu,  

 2.2. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Krasti”, Raņķu pagastā, 

 Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XX, zemes ierīcības projektu,  sakarā ar 

zemes gabalu sadalīšanu, 

 2.3. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

 2.3.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

 2.3.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams zemes 

 robežu un situāciju plāns, 

 2.4. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 2.5. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

 2.6. zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „Slugas”, Nīkrāces pagastā, 
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 Skrundas novadā, sadalīšanai nevar būt pretrunā ar Nīkrāces pagasta teritorijas 

 plānojumu no 10.06.2010., 

 2.7 zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma „Krasti”, Raņķu pagastā, 

 Skrundas novadā, nevar būt pretrunā ar Raņķu pagasta teritorijas plānojumu no 

 22.03.2007., 

 2.8. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

 DANENBERGAM. 
 

13. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un  

pievienošanu zemes gabalam Paegļu ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.04.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto zemnieku 

saimniecības XX, juridiskā adrese XX pagasts, Skrundas novads, īpašnieka XX, iesniegumu 

par zemes gabala „Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX sadalīšanu un 

pievienošanu zemes gabalam Paegļu iela 7, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums „Paegļi”, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, pieder zemnieku saimniecībai „Roždārzi”, 

saskaņā ar Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0016 9108.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un 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 

12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” otro nodaļu, 

kas paredz zemes ierīcības projekta izstrādes kārtību, un, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, 

zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums par zemes gabala „Paegļi”, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 001 0031, sadalīšanu un pievienošanu zemes 

gabalam Paegļu ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 001 0041, ir pamatots. 

Atklāti balsojot, “par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, 

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

 2.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar zemes 

 gabala „Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, sadalīšanu, 

 2.2. atdalāmo zemes gabalu pievienot zemes gabalam Paegļu ielā 7, Skrundā, 

 Skrundas novadā, kadastra Nr. XX,  

 2.3. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

 2.3.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

 2.3.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

 zemes robežu un situāciju plāns, 

 2.4. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 2.5. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

 2.6. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Kuldīgas rajona Skrundas 

 pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., 

 2.7. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

 DANENBERGAM. 
 

14. § 

Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam  

„Gandziras”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un  

nekustamiem īpašumiem Kalna ielā 13 un Lielā ielā 19E, Skrundā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.04.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

dzīvo XX pagastā, XX novadā, iesniegumu par zemes gabala „Gandziras”, Skrundas pagastā, 
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Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu, izskata 02.04.2013. Skrundas novada pašvaldībā 

saņemto VAS „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, juridiskā adrese Vaļņu ielā 28, Rīga, 

iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Kalna ielā 13, Skrundā, Skrundas 

novadā, un Lielā ielā 19E, Skrundā, Skrundas novadā.  

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 noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 30.punktu un Skrundas 

pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumu no 25.01.2007., atklāti balsojot, “par” – 8 

(Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), “pret” 

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

 2.1. izmainīt zemes gabalam „Gandziras”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,

 kadastra apzīmējums XX, 57.2 ha platībā, lietošanas mērķi no 0101 –  zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 0201 – zeme, uz  kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

 2.2. izmainīt nekustamiem īpašumiem Kalna ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, 

 kadastra apzīmējums XX, platība 4631 m
2
, un Lielā ielā 19E, Skrundā,  Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XX, platība 1555 m
2
, lietošanas  mērķi no 0601 – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, uz 0600 – neapgūta  individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme, 

 2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

 DANENBERGAM.  
 

15. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 03.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu pieprasītāju uzskaitē, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli 

XX pagastā, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 03.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt divistabu dzīvokli 

Skrundā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt vienas istabas 

dzīvokli Skrundā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt divu istabu vai trīs 

istabu dzīvokli ar malkas apkuri un ūdeni Skrundā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 19.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XXpagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt divu istabu 

dzīvokli Skrundā. 

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

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 
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Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. uzņemt XX, dzīvo XX, XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.2. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

3.3. uzņemt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā 

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

3.4. uzņemt XX, dzīvo XX, XX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma pirmām kārtām, 

3.5. uzņemt XX, dzīvo XX, Skrundā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

pirmām kārtām, 

3.6. uzņemt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

 3.7. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

 FREIMANI. 

16. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu    

N. KLEINBERGA, G. STEPANOVA, I. FREIMANE 
 

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

piešķiršanu. 

Deputāte Gunta STEPANOVA jautā, vai tiem, kam tiek piešķirti dzīvokļi, nav parāds par 

komunālajiem maksājumiem un īri. 

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Inga FREIMANE paskaidro, ka tiem, kam tiek piešķirti 

dzīvokļi, parāds par komunālajiem maksājumiem vai īri nav. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 26.03.2013. saņemts XX, deklarētā dzīvesvieta XX 

pagasts, Kuldīgas novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Ziedu XX pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību XX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, 

 2.3. Skrundas novada pašvaldībā 03.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli 

XX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt vienas istabas 

dzīvokli Skrundā. 

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

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumi, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.
2
 panta pirmās 

daļas 2. punktu, kas nosaka, ka „izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot 

īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas 

ierādīšanas, šādos gadījumos: 1)ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās 

telpas īres maksu, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar 

dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem”, atklāti balsojot, „par” – 7 (Dzintra 

VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” – 1 (Gunta STEPANOVA), 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. piešķirt XX, deklarētā dzīvesvieta XX, XX novads, XX pagastā, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 
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3.2. piešķirt XX, dzīvo XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, vienu istabu XX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. piešķirt XX, dzīvo XX, XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XX pagastā, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.4. piešķirt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, vienu istabu dzīvoklī XX, XX, XX 

pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

   3.5. noteikt, ka īres līgums jānoslēdz desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

 dienas, 

  3.6. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA” Skrundas komunālā saimniecība” 

 valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

17. § 

Par īres līgumu pagarināšanu         

N. KLEINBERGA 
 

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

līgumu pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 20.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX, XXnovadā, 

iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 26.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 18.03.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu uz trīs gadiem, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 10.04.2013. saņemts XX pagastā, Skrundas novadā, 

mājas iedzīvotāju iesniegums ar lūgumu nepagarināt īres līgumu XX, dzīvo XX 

pagastā, Skrundas novadā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 10.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu.  

Deputāte Dzintra VEĢE ierosina XX pagarināt īres līgumu uz sešiem mēnešiem.  

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta 

(trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu „Par sociālo palīdzību”, un 10.pantu, kas 

nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, MK 30.06.1998. noteikumu Nr.233 

„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, 

un dzīvokļa kopējās platības normām”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. pagarināt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

3.2. pagarināt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

3.3. pagarināt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

sešiem mēnešiem, 

3.4. nepagarināt XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu, 

3.5. pagarināt XX, dzīvo XX, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

 3.6. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

 valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

18. § 

Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 
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N. KLEINBERGA 
 

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

no piešķirtā dzīvokļa. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 04.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XX pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 10.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XX pagastā, 

Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 09.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu atteikties no piešķirtā dzīvokļa XX pagastā, 

XX novadā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” – 7 

(Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” 

– nav, balsojumā nepiedalās deputāte Inese IVĀNE, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu 

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

nolemj:  

3.1. pārtraukt ar XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz 

dzīvokli XX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.05.2013., 

3.2. pārtraukt ar XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, noslēgto īres līgumu uz 

dzīvokli XX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.05.2013., 

3.3. pārtraukt ar XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, noslēgto īres līgumu uz 

dzīvokli XX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.05.2013. 

 3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

 valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

19. § 

Par dzīvokļa maiņu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvokļa 

maiņu. 

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

02.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt 

dzīvokli uz XX pagastā, Skrundas novadā, jo esošā dzīvoklī apkurināma ir tikai viena istaba 

un ģimenē aug trīs nepilngadīgi bērni. 

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

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumi, kādai jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, 

Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. atļaut XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, mainīt dzīvokli uz XX pagastā, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.2. noteikt, ka XX jānoslēdz vienošanās ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” par 

komunālo maksājumu parāda uz 01.04.2013. Ls 599.40 (pieci simti deviņdesmit 

deviņi lati, četrdesmit santīmi) apmērā samaksu,  

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

 valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
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20. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu       

N. KLEINBERGA 
 

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

dzīvesvietas anulēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 14.03.2013. saņemts iesniegums no XX, dzīvo XX, 

Skrundas novadā, par XX, personas kods XX, un XX, personas kods XX, deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma XX, Skrundas novadā: 

2.1.1. nekustamais īpašums XX, Skrundas novadā, pieder XX, 

2.1.2. 05.04.2013. XX un XX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.1.3. XX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.1.4. 12.04.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemts XX skaidrojums par deklarēto 

dzīvesvietu XX, Skrundas novadā: 

2.1.5. XX un XX laulība šķirta 07.09.2012., pēc ieraksta Iedzīvotāju reģistra sistēmas 

„PERS” datiem 29.09.2012., 

2.1.6. XX XX, Skrundas novadā, reģistrēta no 02.01.2002.,  

2.1.7. Dzīvesvietas deklarēšanas likums stājies spēkā no 01.07.2003., t.i. pēc tam, kad 

XX reģistrējusi savu dzīvesvietu XX, 

2.1.8. ņemot vēra, ka XX ir deklarējusi dzīvesvietu (izdarījusi atzīmi Iedzīvotāju 

reģistrā) pirms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanās, nav piemērojamas 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma normas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu 

anulēšanu,  

2.1.9. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma Pārejas noteikumu 1.punkts nosaka, ka 

atzīme, kas par personas reģistrāciju dzīvesvietā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai 

izdarīta Latvijas pilsoņa pasē, Latvijas nepilsoņa pasē, bezvalstnieka personu 

apliecinošā dokumentā, bēgļa personu apliecinošā dokumentā vai citā Latvijā derīgā 

personu apliecinošā dokumentā un reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā, uzskatāma par 

dzīvesvietas pirmreizējo deklarāciju līdz laikam, kad persona deklarē citu dzīvesvietu 

šajā likumā noteiktajā kārtībā, 

2.1.10. minētais izriet no Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.panta trešās daļas, kas 

nosaka, ka iestāde šajā likumā noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziņu 

patiesumu, kā arī pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju, proti, ja persona 

vēlas deklarēt savu dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu vai ir 

deklarējusi savu dzīvesvietu saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu, 

2.1.11. Līdz ar to secināms, ja personas tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā 

dzīvesvietā radies (reģistrēts) pirms Dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanās, 

tad Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu iestāde var 

piemērot tikai gadījumā, ja spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru atzīts, ka personai 

nav tiesiska pamata dzīvot šajā adresē un to var atzīt tiesa tikai civilprocesuālajā 

kārtībā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 22.03.2013. saņemts iesniegums no XX, dzīvo XX, 

Skrundas novadā, par XX, personas kods XX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

nekustamā īpašuma XX, Skrundas novadā: 

 2.2.1. nekustamais īpašums XX pagastā, Skrundas novadā, pieder  XX, 

2.2.2. 05.04.2013. XX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.2.3. XX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 11.04.2013. saņemts iesniegumu no XX, dzīvo XX, 

XX, Skrundas novadā, par XX, personas kods XX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
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XX, Skrundas novadā: 

2.3.1. dzīvokļa XX, Skrundas novadā, īres līgums noslēgts ar XX,  

2.3.2. 11.04.2013. XX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada 

pašvaldībā, lai sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3.3. XX Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu motivētu 

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas 

likuma” 11. pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā 

notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 ”Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, 

Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu XX, personas kods  XX, XX, 

Skrundas novadā, 

3.2. anulēt XX, personas kods XX, deklarēto dzīvesvietu XX, Skrundas novadā,   

3.3. anulēt XX, personas kods XX, deklarēto dzīvesvietu XX pagastā, Skrundas 

novadā,  

3.4. anulēt XX, personas kods XX, deklarēto dzīvesvietu XX, Skrundas novadā,  

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

FREIMANI, 

4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā 

rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401. 
 

21. § 

Par dalību Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 

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

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra 

VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

1. Piekrist pašvaldības dalībai Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā, 

2. Apstiprināt Alternatīvās aprūpes dienas centra vadītāju Dainu ĀBELI par Latvijas 

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla aktivitāšu koordinatori Skrundas novada 

pašvaldībā. 
 

22. § 

Par pašvaldības vieglās pasažieru automašīnas GAZ 3110 pārdošanu par brīvu cenu  

N. KLEINBERGA, A. ZANKOVSKIS, R. VALTENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 5 no 22.04.2013. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina vieglo pasažieru automašīnu GAZ 3110 pārdot 

par brīvu cenu. Gadījumā, ja neizdodas automašīnu pārdot, nodot to utilizācijai.  

2. Pamatojoties uz LR Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka „valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai 

iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas 

mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 

personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka 

“atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās 

publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija” un trešo daļu, kas nosaka, ka 

„lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu”, 8. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka 



20 

“atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde 

vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.”, 9. panta trešo 

daļu, kas nosaka, ka „kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai 

kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta”, 37. pantu, kas 

nosaka, ka „(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 1) kustamās mantas 

atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 500 latiem. Šajā 

gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību”, atklāti balsojot, „par” – 

8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

 2.1. pārdot vieglo pasažieru automašīnu GAZ 3110 ar valsts Nr. DU 8175, izlaiduma 

 gads 1999., ident. Nr. ZTH311000X0283490, par brīvu cenu, kas atbilst augstākai no 

 piedāvājumiem,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

23. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 5 no 22.04.2013. un izsoles noteikumus. 

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

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

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

„valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām 

valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai 

tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka “atļauju atsavināt 

atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija” un trešo daļu, kas nosaka, ka „lēmumā par 

atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu”, 8. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai 

paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai 

kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta.”, un piekto daļu, kas 

nosaka, ka „kustamās mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu 

apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga 

atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu”, 9. panta trešo daļu, kas nosaka, ka „kustamās mantas 

atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai 

turējumā atrodas attiecīgā manta”, 10. pantu, kas nosaka, ka „1) izsoles noteikumus apstiprina 

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

likumā un Ministru kabineta vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā 

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

izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. (2) izsoli rīko 

tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura organizē mantas 

atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši Publisko iepirkumu 

likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku līgumu”, atklāti balsojot, 

„par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija 

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

 2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu CITROEN 

 JUMPER, izlaiduma gads 2001., ident. Nr. VF7233J5216015656, valsts numurs EG 

 4337, nobraukums 356 387 km, par nosacīto cenu Ls 1200.00 (viens tūkstotis divi 

 simti latu, nulle santīmu), 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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 2.2. pārdot izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu VW PASSAT 

 VARIANT, izlaiduma gads 1999., ident. Nr. WVWZZZ31ZME264461, valsts numurs 

 EF 977317, nobraukums 468 864 km, par nosacīto cenu Ls 150.00 (viens simts 

 piecdesmit latu, nulle santīmu), 

 2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 5 no 

 22.04.2013. (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.), 

 2.4. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot kustamās mantas – CITROEN 

 JUMPER, izlaiduma gads 2001., ident. Nr. VF7233J5216015656, valsts numurs EG 

 4337, nobraukums 356 387 km, izsoli,  

 2.5. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot kustamās mantas – VW 

 PASSAT VARIANT, izlaiduma gads 2009., ident. Nr. WVWZZZ31ZME264461, 

 valsts numurs EF 977317, nobraukums 468 864 km, izsoli, 

 2.6. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – CITROEN JUMPER, izlaiduma gads 

 2001., ident. Nr. VF7233J5216015656, valsts numurs EG 4337, nobraukums 356 387 

 km, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 3 uz 3 lpp.), 

 2.7. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – VW PASSAT VARIANT, izlaiduma 

 gads 1999., ident. Nr. WVWZZZ31ZME264461, valsts numurs EF 977317, 

 nobraukums 468 864 km, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.), 

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

 pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas 

 likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

24. § 

Par saimniecības „Imantas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma „Lazdieni” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam un atdalītā zemes 

gabala pievienošanu saimniecībai „Lazdieni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto 

lēmuma projektu par saimniecības „Imantas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu, jauna nosaukuma „Lazdieni” piešķiršanu atdalāmajam zemes gabalam un atdalītā 

zemes gabala pievienošanu saimniecībai „Lazdieni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 2013.23.04. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemts iesniegumu no XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, Skrundas novads, 

par: 

 2.1. saimniecības „Imantas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX 

sadalīšanu, 

 2.2. jauna nosaukuma „Lazdieni” piešķiršnu atdalāmajam zemes gabalam 1.30 ha 

 platībā, kadastra apzīmējums XX, 

 2.3. atdalītā zemes gabala 1.30 ha platībā, kadastra apzīmējums XX,  pievienošanu 

saimniecībai „Lazdieni” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

3. 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”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese 

IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. sadalīt saimniecību „Imantas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un 

 atdalāmajam zemes gabalam, kadastra apzīmējums XX, 1.30 ha platībā  piešķirt 

nosaukumu „Lazdieni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes gabala  lietošanas 

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

 3.2. pievienot atdalīto zemes gabalu, kadastra apzīmējums XX, 1.30 ha  platībā 

saimniecībai „Lazdieni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
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 3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

25. § 

Par nekustamo īpašumu „Aizvēji”, „Eglāji”, „Kaimiņi”, „Kārļi” un  

„Krastkalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu,  

vienota nosaukuma „Kaimiņi” piešķiršanu un zemes lietošanas  

mērķu maiņu jaunizveidotā īpašuma „Kaimiņi” zemes gabaliem 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto 

lēmuma projektu par nekustamo īpašumu „Aizvēji”, „Eglāji”, „Kaimiņi”, „Kārļi” un 

„Krastkalni”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu, vienota nosaukuma „Kaimiņi” 

piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu jaunizveidotā īpašuma „Kaimiņi” zemes 

vienībām. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. 2013.23.04. Skrundas novada pašvaldībā saņemts XX, reģ. Nr.XX, juridiskā 

adrese XX, valdes  priekšsēdētāja XX (pēc Lursoft datu bāzes informācijas)  iesniegums 

par: 

 2.1.1. nekustamo īpašumu „ Aizvēji”, kadastra numurs 6272 003 0013, 2.23 ha platībā, 

 „Eglāji”, kadastra numuru XX, 2.39 ha platībā, „Kaimiņi”, kadastra  numurs XX, 

2.10 ha platībā, „ Kārļi”, kadastra numurs XX,  2.07 ha platībā, un „Krastkalni”, kadastra 

numurs XX, 2.20 ha platībā, kas  atrodas Raņķu pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu 

vienā īpašumā ar nosaukumu  „Kaimiņi”,  

 2.1.2. zemes lietošanas mērķa maiņu jaunizveidotā īpašuma zemes gabaliem ar 

 kadastra apzīmējumiem XX, 2.23 ha platībā, XX, 2.39 ha  platībā, XX, 2.10 ha 

platībā, XX, 2.07 ha platībā un XX, 2.20 ha platībā no 0601- individuālo dzīvojamo māju 

apbūve uz 0101- kuras  galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3. 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 2009.03.11. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, MK 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 30.punktu un Kuldīgas 

rajona Raņķu pagasta teritorijas plānojumu no 22.03.2007., atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra 

VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. apvienot nekustamos īpašumus „Aizvēji”, kadastra Nr. XX, 2.23 ha  platībā, 

„Eglāji”, kadastra Nr. XX, 2.39 ha platībā, „Kaimiņi”, kadastra  Nr. XX, 2.10 ha platībā, 

„Kārļi”, kadastra Nr. XX, 2.07 ha  platībā, un „Krastkalni”, kadastra Nr. XX, 2.20 ha 

platībā, kas atrodas  Raņķu pagastā, Skrundas novadā, vienā īpašumā, piešķirot nosaukumu 

„Kaimiņi”,  Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3320,  

 3.2. izmainīt jaunizveidotā īpašuma „Kaimiņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

 zemes gabaliem, kadastra apzīmējumi XX, 2.23 ha platībā, XX,  2.39 ha platībā, XX, 

2.10 ha platībā, XX, 2.07 ha platībā un  XX, 2.20 ha platībā, zemes lietošanas mērķi no 

0601- individuālo  dzīvojamo māju apbūve, uz 0101 – zeme, kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir  lauksaimniecība, 
 3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

 DANENBERGAM. 
 

26. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā   

N. KLEINBERGA  
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1. Skrundas novada dome izskata Administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES 

sagatavoto lēmuma projektu par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var „noteikt domes (padomes) priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās 

pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes”, 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos”, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs ir šajās institūcijās noteikto amatu funkciju sistematizēts 

apkopojums. Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs. 

Amatu saimes, apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1.pielikums”, MK 30.11.2010. 

noteikumu Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" 8.punktu, kas nosaka, ka 

“amatam atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka iestādes vadītājs pēc attiecīgās 

struktūrvienības vadītāja un personāla vadības speciālista ieteikuma” un pamatojoties uz 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24.apakšpunktu, kas nosaka, ka novada pašvaldība 

koordinē un nodrošina metodisko darbu, atklāti balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. likvidēt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2013.gadam Izglītības darba 

speciālista amatu no 01.05.2013., 

2.2. ar 01.05.2013 izveidot Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2013.gadam 

amatu – izglītības nodaļas vadītājs, profesijas kods 1213 23, nosakot mēneša darba 

algas likmi Ls 680.00 (seši simti astoņdesmit latu), 

2.3. noteikt, ka izglītības nodaļas vadītājs Skrundas novada pašvaldībā strādā pilnu 

darba laiku (1.0 slodzes), 

2.4. par izglītības nodaļas vadītāju ar 01.05.2013 iecelt Ingu FLUGRĀTI, izglītības 

speciālisti, noslēdzot ar viņu darba līguma grozījumus, 

 2.5. finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļi, 

 2.6. noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 01.05.2013., 

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

 FREIMANI, finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un izglītības speciālisti Ingu 

            FLUGRĀTI. 
 

27. § 

Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses  

„Aizporu dārzi”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu    

N. KLEINBERGA  
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.04.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

juridiskā adrese XX, Skrundas novads, valdes locekļa XX iesniegumu par būvju īpašuma 

izveidošanu un adreses apstiprināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. zemes gabala „Aizpori”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, 

Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 161, īpašnieks ir XX, dzīvo „XX pagastā, 

Skrundas novadā,  

 2.2. ar 10.06.2012. zemes nomas līgumu XX zemes gabalu  „Aizpori”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, 13.9 ha  platībā, ar apbūves tiesībām 

iznomājis SIA „Aizporu dārzi”, juridiskā adrese,  „Aizpori”, Raņķu pagasts, Skrundas 

novads. 

3. 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 
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ar likumu”, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, „par” – 8 (Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Nellija 

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

 3.1. izveidot būvju īpašumu un siltumnīcām, kuras atrodas uz zemes gabala „Aizpori”, 

 Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XX, piešķirt adresi 

 „Aizporu dārzi”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

 3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 

 

Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 23.05.2013., plkst. 10
00

, kārtējo 

domes sēdi sasaukt 30.05.2013., plkst. 10
00

. 

 

Sēde slēgta plkst. 16
30 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         26.04.2013. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         26.04.2013.  


