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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2015.gada 29.oktobrī                                                                 Nr.16 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par „Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu pagasta pārvaldes attīstības programma 2015.-

2020.gadam” un „Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pagasta pārvaldes attīstības 

programma 2015.-2020.gadam” apstiprināšanu 

2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu 

3. Par Rudbāržu pagastā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu tarifiem 

4. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

5. Par nolikuma „Nolikums par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” 

apstiprināšanu 

6. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Skrundas novada pašvaldībā 

7. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā 

8. Par ēkas „Jasmīni”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

pašvaldības bilancē 

9. Par ēku īpašuma izveidošanu un vienotas adreses Graudu ielā 2, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

10. Par zemes gabala Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

11. Par zemes ierīcības projekta lietas „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

12. Par zemes vienības „Jaunirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa 

maiņu 

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dejas”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanai 

14. Par saimniecības „Burtnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

15. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX.punkta XXX, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, atcelšanu 

16. Par grozījumiem Skrundas vidusskolas nolikumā 

17. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

18. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

19. Par īres līgumu pagarināšanu 

20. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām 
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 
 

Piedalās  

deputāti: Aldis BALODIS 

 Ivo BĀRS 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Ainars PIĻECKIS 

  Zigurds PURIŅŠ 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Gunārs ZEME  
 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Loreta ROBEŽNIECE (atrodas atvaļinājumā) 

Ainārs ZANKOVSKIS (atrodas volejbola sacensībās) 

 

Klausās:  

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

tehniskā sekretāre    Dace BUĶELE 

izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

nodokļu administratore   Aija KĀPIŅA 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

 

 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par saimniecības „Auziņas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu 

2. Par saimniecības „Vecpriedes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu 

3. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā 

 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS informē deputātus, ka apvienotajā komiteju sēdē, kas 

notika 22.10.2015., deputāti lēma jautājumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas 

paaugstināšanu uz šo domes sēdi nevirzīt, jo pēc sēdes ir plānota tikšanās ar SIA „Eko 

Kurzeme” pārstāvi, lai pārrunātu tarifu paaugstināšanas iemeslus. Aldis ZALGAUCKIS 

ierosina 2.jautājumu no domes sēdes darba kārtības izņemt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos 

jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar 
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domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis 

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

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par „Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu pagasta pārvaldes attīstības programma 2015.-

2020.gadam” un „Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pagasta pārvaldes attīstības 

programma 2015.-2020.gadam” apstiprināšanu 

2. Par Rudbāržu pagastā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu tarifiem 

3. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

4. Par nolikuma „Nolikums par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” 

apstiprināšanu 

5. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Skrundas novada pašvaldībā 

6. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā 

7. Par ēkas „Jasmīni”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu 

pašvaldības bilancē 

8. Par ēku īpašuma izveidošanu un vienotas adreses Graudu ielā 2, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

9. Par zemes gabala Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

10. Par zemes ierīcības projekta lietas „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

11. Par zemes vienības „Jaunirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa 

maiņu 

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

Skrundas novadā, sadalīšanai 

13. Par saimniecības „Burtnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

14. Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX.punkta XXX, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, atcelšanu 

15. Par grozījumiem Skrundas vidusskolas nolikumā 

16. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

17. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

18. Par īres līgumu pagarināšanu 

19. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām 

20. Par saimniecības „Auziņas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

21. Par saimniecības „Vecpriedes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

22. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā 

 

1. § 

Par „Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu pagasta  

pakalpojumu pārvaldes attīstības programma 2015.–2020.gadam” un  

„Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes  

attīstības programma 2015.–2020.gadam” apstiprināšanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 22.pantu un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga 

pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pašvaldību stratēģiskās vadīšanas 

tīkla (T1) darba uzdevumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 
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SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis 

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

1. apstiprināt „Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes 

attīstības programma no 2015.–2020.gadam” (1.pielikums uz 18 lpp.), 

2. apstiprināt „Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes 

attīstības  programma no 2015.–2020.gadam” (2.pielikums uz 21 lpp.), 

3. publicēt paziņojumu „Par Skrundas novada pašvaldības Rudbāržu pagasta 

pakalpojumu pārvaldes attīstības programmas no 2015.–2020.gadam apstiprināšanu” 

pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Skrundas 

Novads”, 

4. publicēt paziņojumu „Par Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pagasta 

pakalpojumu pārvaldes attīstības programmas no 2015.–2020.gadam apstiprināšanu” 

pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Skrundas 

Novads”, 

5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
  

2. § 

 Par Rudbāržu pagastā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu tarifiem 

A.ZALGAUCKIS 
 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

„pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai 

tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas 

noteikumus”, 11.3panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „dzīvojamās telpas īres līgumā nosakāmi 

tie pakalpojumu veidi, kurus dzīvojamās telpas lietošanas laikā saņem īrnieks: 1) 

pamatpakalpojumi, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure, aukstais 

ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana); 2) papildpakalpojumi, par kuru 

sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (karstais ūdens, gāze, 

elektrība, garāža, autostāvvieta u.c.) un no kuriem īrnieks var atteikties, divas nedēļas iepriekš 

rakstveidā brīdinot izīrētāju”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars 

GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

nav, „atturas” – 1 (Ainars PIĻECKIS), Skrundas novada dome nolemj: 

1. noteikt Rudbāržu pagastā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu tarifus (bez PVN): 

1.1. īres maksu - 0.31 EUR par 1 m2, 

1.2. maksu par ūdeni - 0.75 EUR par 1 m3 

1.3. maksu par kanalizāciju - 0.94 EUR par 1 m3, 

2. noteikt, ka tarifi stājas spēkā ar 01.11.2015., 

3. noteikt, ka ar tarifu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Skrundas novada domes 

24.03.2015. sēdes (prot. Nr. 4, 7. §) lēmums „Par dzīvokļa “Sieksātes pagasta namā”, 

Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, īres un komunālo maksājumu 

apstiprināšanu”, 

4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības  izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

3. § 

  Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Piroteks Balt”, reģ. Nr. 43603018758, juridiskā adrese Auru iela 13A-39, Rīga, LV-1069, 

iesniegumu par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar 2.klases uguņošanas ierīču un T1  klases 

skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem veikalā „ELVI”, Ventas ielā 16, Skrundā, Skrundas 

novadā, laika posmā no 25.12.2015. līdz 31.12.2015. (ieskaitot). Iesniegumam pievienoti 

dokumenti: komersanta reģistrācijas apliecības kopija, VID apliecības par SIA „Piroteks Balt” 

http://www.skrundasnovads.lv/
http://www.skrundasnovads.lv/
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reģistrāciju PVN apliekamo personu reģistrā kopija, VID 13.10.2015. izziņas par nodokļu 

maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību kopija, Latvijas 

Republikas Valsts policijas 14.11.2014. atkārtotās speciālās atļaujas (licences) Nr. 1180 kopija 

par tiesībām nodarboties ar uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu 

mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

 2.1. veikals, kurā paredzēts tirgot pirotehniskos līdzekļus, atrodas Ventas ielā 16, 

 Skrundā, Skrundas novadā, ēkā, kurā atrodas arī veikala „ELVI” tirdzniecības vietas, 

2.2. 14.10.2015. starp SIA XXX, reģ. Nr. XXX, un SIA „Piroteks Balt” noslēgts telpu 

nomas līgums Nr. XXX sezonas tirdzniecībai ar pirotehniku Ventas ielā 16, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

2.3. SIA „Piroteks Balt” 10.03.2003. reģistrējies Uzņēmuma reģistra Komersanta 

reģistrā ar Nr.  43603018758, 

 2.4. SIA „Piroteks Balt” 26.03.2003. reģistrējies VID ar pievienotās vērtības nodokli 

 apliekamo personu reģistrā (apliecības Nr. XXX), 

2.5. SIA „Piroteks Balt” 2015.gada 13.oktobrī VID administrēto nodokļu (nodevu) 

parāda kopsumma ir XXX EUR (XXX euro, XXX centi) (reģ Nr. 43603018758), 

 2.6. fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus attiecībā uz pirotehnisko 

 izstrādājumu apriti Latvijas Republikā nosaka Pirotehnisko izstrādājumu aprites 

 likums. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 

4.panta otrās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka „pirotehniskos izstrādājumus 

atkarībā no propelenta satura, drošības attālumiem, trokšņa līmeņa un citiem darbības 

raksturlielumiem un īpašībām iedala šādi: 1) uguņošanas ierīces: a) F1 kategorija — ļoti 

zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai 

norobežotās telpās, tajā skaitā uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai dzīvojamo 

ēku iekšpusē, b) F2 kategorija — zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas 

ierīces, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām norobežotās teritorijās, c) F3 kategorija — 

vidējas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai ārpus telpām lielās, 

atklātās teritorijās un kuru radītā trokšņa līmenis nav kaitīgs cilvēku veselībai, d) F4 

kategorija — augstas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai tikai 

personām ar speciālām zināšanām (uguņošanas ierīces profesionālai izmantošanai) un kuru 

radītā trokšņa līmenis nav kaitīgs cilvēku veselībai; 2) skatuves pirotehniskie izstrādājumi: a) 

T1 kategorija — zemas bīstamības skatuves pirotehniskie izstrādājumi, b) T2 kategorija — 

skatuves pirotehniskie izstrādājumi, kurus drīkst lietot tikai personas ar speciālām 

zināšanām”, 6.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „komercdarbībai ar F2, F3 vai F4 kategorijas 

uguņošanas ierīcēm, T1 vai T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem vai to 

propelentiem fiziskajām un juridiskajām personām, arī ražotājiem, importētājiem un 

izplatītājiem, ir nepieciešama speciālā atļauja (licence). Speciālā atļauja (licence) 

nepieciešama arī F1 kategorijas uguņošanas ierīču vai to propelentu ražošanai”, otrās daļas 

pirmo teikumu, kas nosaka, ka „šā panta pirmajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) 

izsniedz, to darbību aptur vai tās anulē Valsts policija”, 12.panta septīto daļu, kas nosaka, ka 

„komersanti, kuriem ir speciālā atļauja (licence) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko 

izstrādājumu realizācijai, saņemot no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās 

struktūrvienības atzinumu par tirdzniecības vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un 

saskaņojot ar vietējo pašvaldību, var saņemt speciālo atļauju (licenci) F2 kategorijas 

uguņošanas ierīču un T1 kategorijas skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai 

nespecializētos tirdzniecības objektos uz septiņas dienas ilgu laika posmu pirms Jaungada 

dienas (1.janvāra)”, 7.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „prasības speciālās atļaujas (licences) 

saņemšanai un prasības, kas jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā, kārtību, kādā 

komersantam izsniedz speciālo atļauju (licenci), tās dublikātu vai atkārtotu speciālo atļauju 

(licenci), anulē speciālo atļauju (licenci) un aptur speciālās atļaujas (licences) darbību, kā arī 
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par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) 

izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru 

kabinets”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Aldis 

ZALGAUCKIS), Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piekrist, ka SIA „Piroteks Balt”, reģ. Nr. 43603018758, juridiskā adrese Auru iela 

13A-39, Rīga, LV-1069, veic 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves 

pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību veikala „ELVI” telpās, kas atrodas 

Ventas ielā 16, Skrundā, Skrundas novadā, laika posmā no 25.12.2015. līdz 

31.12.2015. (ieskaitot). 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, Rīgas tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā. 
 

4. § 

  Par nolikuma „Nolikums par Skrundas novada  

pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

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

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

var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas 

darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību”, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem iekšējos 

normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 

2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, 

atklāti balsojot, „par” – 8 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – 3 (Aldis BALODIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs 

ZEME), Skrundas novada dome nolemj: 

1. apstiprināt nolikumu „Nolikums par Skrundas novada pašvaldības darbinieku 

novērtēšanu” (3.pielikums uz 18 lpp.), 

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

FREIMANI. 
 

5. § 

 Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Skrundas novada pašvaldībā 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanas komisijas vēstuli 

Nr. 02-01.7/8e (EDUS reģ. Nr. 2.3.2/173) ar informāciju par maksas noteikšanu paraksta 

apliecināšanai saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu 

projektu ierosinājumu.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar 

parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai 

pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās 

izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma 

apliecināšanai bāriņtiesā”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 
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Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldībā maksu par paraksta apliecināšanu saistībā 

ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 

ierosinājumu - 1.42 EUR (viens eiro, četrdesmit divi centi) (1.17 EUR + PVN 21%) 

par viena paraksta apliecināšanu,   

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

FREIMANI un finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

6. § 

 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu par maksas pakalpojumu 

izcenojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti 

balsojot, „par” – 10 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās 

deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt ar 01.11.2015. šādus Skrundas vidusskolas maksas pakalpojumus: 

Nr.p.k. Pakalpojums Cena 

(EUR) 

2015./2016. 

bez PVN 

PVN 

21% 

Cena 

(EUR) 

kopā 

2015./2016. 

Paskaidrojumi 

1. Sporta zāle 11.57 2.43 14.- Stundā, bez 

apgaismojuma 

2. Sporta zāle 17.35 3.65 21.- Stundā, ar apgaismojumu 

3. Klases telpa  2.48 0.52 3.- Stundā 

4. Klases telpa ar 

interaktīvo tāfeli 

5.78 1.22 7.- Stundā 

5. Klases telpa ar 

datorprojektoru  

4.13 0.87 5.- Stundā 

6. Datorklase ar 

interaktīvo 

tāfeli/bez 

8.26/2.78 1.74/1.22 10.- (ar 

int.t.)/7.-

(bez) 

Stundā 

7. Aktu zāle 11.57 2.43 14.- Stundā 

8. Svaru zāle 0.49/1.24 0.11/0.26 0.60/1.50 Skolēniem  reize/nedēļa 

9. Svaru zāle 0.83/2.48 0.17/0.52 1.00/3.- Pieaugušiem reize/nedēļa 

10. Dušas 

izmantošana 

1.24 0.26 1.50  

11. Interneta 

pakalpojumi 

0.83 0.17 1.00 Stundā 
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12. Skenēšana 0.25 0.05 0.30 1 lapa 

13. Printēšana 0.08 0.02 0.10 1 lapaspusi 

14. Printēšana 

(krāsaina) 

0.78 0.17 0.95 1 lappuse/ abas puses 

15. Kopēšana A4 0.08/0.12 0.02/0.03 0.10/0.15 1 lappuse/ abas puses 

16. Kopēšana A3 0.16/0.21 0.04/0.04 0.20/0.25 1 lappuse/ abas puses 

17. Fakss 0.08 0.02 0.10 1 lappuse 

18. Laminēšana 0.25 0.05 0.30 1 lapa 

19. Izziņa izsniegta 

no skolas arhīva 

2.48 0.52 3.-  

20. Apliecības, 

atestāta 

dublikāta 

izsniegšana 

3.72 0.78 4.50  

21. Kodoskopa īre 0.58 0.12 0.70 Stundā 

22. Datorprojektora 

īre 

17.35 3.65 21.- Stundā 

23. Cita 

programmatūras 

izmantošana 

(word, excel u.c.) 

0.41 0.09 0.50 Stundā 

24. Pasākuma 

apskaņošana  

23.14 4.86 28.- Stundā 

25. Ēdamzāles īre 

(132m2) 

4.13 0.87 5.- Stundā 

 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas vidusskolas pārvaldnieci, lietvedi 

Ilzi RUTKU. 
 

7. § 

 Par ēkas „Jasmīni”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, uzņemšanu pašvaldības bilancē 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par ēkas „Jasmīni”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

uzņemšanu pašvaldības bilancē. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 

pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs 

ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. uzņemt pašvaldības bilancē ēku „Jasmīni”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, par atlikušo faktisko vērtību 2083.33 

EUR (divi tūkstoši astoņdesmit trīs euro, trīsdesmit trīs centi),  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Ingu FLUGRĀTI. 
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8. § 

 Par ēku īpašuma izveidošanu un vienotas adreses Graudu ielā 2,  

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, piešķiršanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes priekšsēdētājas XXX iesniegumu par ēku 

īpašuma izveidošanu un adreses Graudu iela 2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, piešķiršanu.  

2. Saskaņā ar 13.05.2015. Kuldīgas rajona tiesas spriedumu (lieta Nr. XXX) XXX ieguvusi 

īpašumā ēkas: „Darbnīcas caurlaides ēka”, adrese Graudu iela 2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads; „Estakāde” (kadastra apzīmējums XXX), adrese Darbnīcas iela 2, 

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads un „Sūkņu māja” (kadastra apzīmējums XXX), 

adrese Darbnīcas iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. izveidot ēku īpašumu un XXX piederošām ēkām „Darbnīcas caurlaides ēka” 

(adrese Graudu iela 2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads), „Sūkņu māja” 

(kadastra apzīmējums XXX, adrese Darbnīcas iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads), piešķirt vienotu adresi Graudu iela 2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, LV-3324, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

9. § 

 Par zemes gabala Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Īpašumu vadības pārvaldes direktores XXX vēstuli par 

zemes gabala sadalīšanu Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. zemes gabals Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, 

platība 0.5343 ha, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumu Nr.297 

piekrīt valstij Finanšu ministrijas personā,  

2.2. uz zemes gabala atrodas piecas būves:  

2.2.1. būvēm ar kadastra apzīmējumiem XXX un XXX piešķirta adrese 

Liepājas iela 29A un ierakstītas zemesgrāmatā uz XXX vārda (Skrundas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX), 

2.2.2. būvēm ar kadastra apzīmējumiem XXX, XXX un XXX piešķirta adrese 

Liepājas iela 29 un ierakstītas zemesgrāmatā uz četru dzīvokļu īpašnieku 

vārdiem (Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumi Nr. XXX, Nr. XXX, Nr. 

XXX un Nr. XXX). 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 
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iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

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

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

un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. sadalīt zemes gabalu Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX: 

3.1.1. četru dzīvokļu dzīvojamai mājai Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas 

novadā, noteikt atsavināmo platību 0.2620 ha, zemes gabala lietošanas mērķis 

– 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu apbūve, 

3.1.2. individuālajai dzīvojamai mājai Liepājas ielā 29A, Skrundā, Skrundas 

novadā, noteikt atsavināmo platību 0.2723 ha, zemes gabala lietošanas mērķis 

– 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

3.2. noteikt zemes gabalam Liepājas ielā 29, Skrundā, Skrundas novadā, braucamo 

ceļu ar platumu 4 m par labu nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 29A, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

3.3. atcelt Skrundas novada domes 22.09.2011. sēdes (prot. Nr. 13, 17.§) lēmumu „Par 

zemes gabala sadalīšanu un adreses piešķiršanu”, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

 Par zemes ierīcības projekta lietas „Biķernieki”,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.09.2015. XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 

par nekustamo īpašumu „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

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

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka 

zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 

12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma „Par 

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

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav 

Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka nosaukumus ielām, laukumiem 

pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, un 

17.pantu, kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada 

pagastus, ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk 

– adrešu reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt 24.09.2015. XXX izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par 

nekustamo īpašumu „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, 



11 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 11.5 ha platībā nosaukumu „Jaunbiķernieki”, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 2.7 ha platībā atstāt nosaukumu „Biķernieki”, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV- 3324; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

  Par zemes vienības „Jaunirbes”, Raņķu pagastā, 

 Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes locekļa XXX (XXX), iesniegumu par zemes 

vienības „Jaunirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa maiņu. 

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

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību (Raņķu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX), kas sastāv no zemes vienības 8.7 ha platībā, 

kadastra apzīmējums XXX. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

trešo nodaļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, Skrundas novada dome, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izmainīt zemes vienībai „Jaunirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, 8.7 ha platībā zemes lietošanas mērķi no 0601 – individuālo māju 

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

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Dejas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, pilnvarotās personas XXX iesniegumu par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu 

„Dejas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

numurs XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 5.4 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.5 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 16.7 ha platībā, 

2.3. ar 01.10.2015. noslēgto pirkuma līgumu ar pilnvarojumu (reģistra Nr. XXX) XXX 
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iegādājusies daļu no nekustamā īpašuma „Dejas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

aptuvenā platība 7.8 ha. 

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

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

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

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

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

novada teritorijas plānojumu, zemes īpašnieka zemes ierīcības projekta izstrādes ierosinājums 

nekustamā īpašuma „Dejas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Dejas”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes 

vienības sadalīšanu,  

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

 3.4. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

  Par saimniecības „Burtnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

 A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes priekšsēdētāja XXX iesniegumu par 

saimniecības „Burtnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma 

piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „Burtnieki”, adrese Ventas iela 11, Raņķi, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads, pieder XXX saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.6 ha 

platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 5 ha platībā, 

2.3. ar 13.10.2015. noslēgto nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr.XXX XXX 

iegādājusies no XXX zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXX, 5.0 ha platībā, kas 

atdalāma no nekustamā īpašuma „Burtnieki”, adrese Ventas iela 11, Raņķi, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
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noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. sadalīt saimniecību „Burtnieki”, adrese Ventas iela 11, Raņķi, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads, kadastra numurs XXX, un atdalāmai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 5.0 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Burtnieku mežs”, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

 Par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma  

„Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma  

XXX.punkta XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, atcelšanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma 14.punkta XXX, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, XXX, atcelšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saimniecības XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, zemes lietotājai XXX ar Skrundas novada domes 27.09.2012. 

sēdes lēmuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX.punktu 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Saskaņojot informāciju ar zemes lietotāju XXX, tika 

konstatēts, ka zemes lietotāja ar Latvijas Hipotēku un zemes banku ir noslēgusi līgumu par 

zemes izpirkšanu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.  

3. Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kas nosaka ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. atcelt Skrundas novada domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma XXX.punktu: XXX, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, XXX, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

  Par grozījumiem Skrundas vidusskolas nolikumā 

 A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas 

vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu par grozījumiem izglītības iestādes 

nolikumā. 

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

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

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

„par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 
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Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izdarīt Skrundas vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Skrundas novada domes 

28.12.2010. sēdes (prot. Nr. 22, 10.§) lēmumu) šādus grozījumus: 

 2.1.1. izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 

„Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā (kods 

21011811) izglītojamie tiek ieskaitīti, pamatojoties uz priekšmetu skolotāju 

veikto mācību izaugsmes dinamikas analīzi, ieteikumu un vecāku/aizbildņu 

iesniegumu. Izglītojamo pārceļ no Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programmas (kods 21011811) uz Pamatizglītības programmu (kods 

21011111) un otrādi, pamatojoties uz priekšmetu skolotāju ieteikumu vai 

vecāku/aizbildņu iesniegumu, kuru izskata pedagoģiskās padomes sēdē pirmā 

semestra vai mācību gada noslēgumā.” 

2.1.2. izteikt 21.punktu šādā redakcijā: 

„Izglītojamos, kuriem tiek noteikta „Speciālā pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar mācību traucējumiem”(kods 21015611) mācību procesā 

integrē klasē vai atsevišķos priekšmetos veic individuālu apmācību. Speciālajā 

pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācību traucējumiem (kods 

21015611) izglītojamie jānodrošina ar atbalsta pasākumiem (atgādnēm, laika 

pagarinājumu, logopēda nodarbībām u.c.).” 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Izglītības nodaļas vadītāju Ingu  FLUGRĀTI. 
 

16. § 

 Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

A.ZALGAUCKIS 
 

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 18.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvojamo telpu 

Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 05.10.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

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

telpu Nīkrācē, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 07.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvojamo telpu 

Rudbāržos. 

3. Izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, personīgos 

iesniegumus, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

4.pantu, kas nosaka „pašvaldība, kura sniedz palīdzību”, 7.pantu, kas nosaka kārtību, kādā 

reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, 8.pantu par palīdzības 

reģistru, 14.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām 

kārtām, un 15.pantu, kas nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 

kārtībā, atklāti balsojot, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis 

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

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

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

3.2. uzņemt XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistrā Nīkrācē kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

vispārējā kārtībā, 

3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 
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reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā 

kārtībā, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

17. § 

  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 23.09.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Rudbāržos, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu Skrundā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 05.10.2015. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

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

telpu Nīkrācē, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 07.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvojamo telpu 

Rudbāržos. 

3. Izvērtējot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas rīcībā esošo informāciju, un 

pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas nosaka 

palīdzības veidus, 16.pantu, kas nosaka noteikumus, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai 

telpai, 19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. piešķirt XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX, 

Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

3.4. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

18. § 

 Par īres līgumu pagarināšanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

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 24.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 01.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 
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2.3. Skrundas novada pašvaldībā 02.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 05.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 06.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, kas 

nosaka, ka „izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz 

kādu termiņu slēdzams īres līgums”, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu, kas nosaka 

dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumus un 6.pantu, kas nosaka dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, un likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams 

sociālais dzīvoklis, 11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem 

iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis 

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

3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvojamās telpas īres līgumu 

XXX, Skrundas novadā, uz sešiem mēnešiem, 

3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālās dzīvojamās telpas īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem,  

3.3. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvojamās telpas īres līgumu 

uz sešiem mēnešiem,  

3.4. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālās dzīvojamās telpas īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.5. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālās dzīvojamās telpas īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

19. § 

 Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām 

A.ZALGAUCKIS 
 

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

no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 21.09.2015. saņemts XXX, atrodas XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā,  

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 24.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 29.09.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 05.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 07.10.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtajām īres tiesībām uz dzīvojamo telpu 

XXX, Skrundas novadā. 

3. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 
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telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, un personīgajiem iesniegumiem, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. pārtraukt ar XXX, atrodas XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz 

dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā, ar 16.09.2015., 

3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz 

dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā, ar 01.10.2015., 

3.3. pārtraukt ar  XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz 

dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā, ar 08.10.2015., 

3.4. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz 

dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā, ar 15.10.2015., 

3.5. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, īres līguma tiesības uz 

dzīvojamo XXX, Skrundas novadā, ar 09.10.2015. 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 

20. § 

  Par saimniecības „Auziņas”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par saimniecības „Auziņas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „Auziņas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder 

XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 14.0 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.8 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 16.3 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 17.5 ha platībā, 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. sadalīt saimniecību „Auziņas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, un atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 17.5 ha 

platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunauziņas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 

LV-3325; zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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21. § 

 Par saimniecības „Vecpriedes”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.10.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, un XXX, dzīvo XXX, iesniegumu par saimniecības „Vecpriedes”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „Vecpriedes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder 

XXX un XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 14.2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 5.4 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 6.4 ha platībā. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

3.1. sadalīt saimniecību „Vecpriedes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, un atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.4 ha 

platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunpriedes”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 

LV-3325; zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

22. § 

 Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā 

A.ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu 

izvērtēšanas komisijas 26.10.2015. sēdes protokolu ar priekšlikumiem par Goda balvas un 

Pateicības raksta piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā (4.pielikums 

uz 21 lpp.). 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības noteikumiem „Par Skrundas novada domes 

apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” no 29.10.2010., 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars 

PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

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

2.1. ar Goda balvu apbalvot: 

Edgaru RAČEVSKI, diriģents – par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar Skrundas 
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kultūras nama mākslinieciskajiem kolektīviem, Kurzemes vīru koru dižkoncerta 

organizēšanu Skrundas pilskalna estrādē. 

Andri RIEKSTU, pulkvežleitnants, Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona 

komandieris - par ieguldījumu Skrundas novada jauniešu pilsoniskajā audzināšanā un 

attieksmes pret valsti veidošanā, organizējot patriotiskus pasākumus. 

Arni ZALCMANI, SIA „SKRUNDA” valdes priekšsēdētājs – par mūža ieguldījumu 

zivsaimniecības attīstībā un uzņēmējdarbības veicināšanā Skrundas novadā. 

 2.2. pateicības rakstu pasniegt: 

Ancānu ģimenei, z/s „Kalna Ventinieki” saimnieki- par veiksmīgu uzņēmējdarbības 

attīstīšanu, darba vietu nodrošināšanu un vides sakārtošanu Nīkrāces pagastā. 

Birutai LEIKARTEI, Latvijas lielmeistare novusā - par pašaizliedzīgu, brīvprātīgu 

un profesionālu novusa treniņu pasniegšanu Nīkrāces pagasta iedzīvotājiem. 

Ilzei ZANERIBAI, Nīkrāces pamatskolas rotaļu grupas audzinātājas palīdze - par 

pašaizliedzīgu darbu, netaupot laiku un līdzekļus darbojoties Nīkrāces pamatskolas 

labā, radot lelles un suvenīrus. Par Nīkrāces pamatskolas prezentēšanu ārpus novada 

robežām. 

Kristīnei HARTMANEI, Skrundas vidusskolas fizikas un informātikas skolotāja – 

par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanai Latvenergo koncerna erudīcijas konkursam 

8. un 9.klašu skolēniem „eXperiments”  un izcīnīto 2.vietu valstī. 

Ingunai PURIŅAI, Skrundas vidusskolas apkopēja – par brīvprātīgu ieguldījumu 

Skrundas vidusskolas teritorijas labiekārtošanā un apzaļumošanā, un veiksmīgu 

projekta realizāciju Kušaiņos „LMT Latvijai” projektu konkursa ietvaros. 

Andai VĪTOLAI, biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētāja – par labdarības 

aktivitāšu un sociālo projektu īstenošanu, uzlabojot Skrundas novada maznodrošināto 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Inesei OZOLIŅAI, brīvprātīgā Rudbāržu jauniešu klubiņa vadītāja – par 

pašaizliedzīgu, brīvprātīgu darbu ar Rudbāržu pagasta jauniešiem,  organizējot un 

vadot Rudbāržu jauniešu klubu, un veiksmīgu projekta realizāciju Rudbāržos „LMT 

Latvijai” projektu konkursa ietvaros. 

Skaidrītei ALEKSANDROVAI, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sētniece – 

par atsaucību un nesavtīgu palīdzības sniegšanu pensionāriem Rudbāržos.  

Rudītei KRONLAKAI, volejbola trenere – par pašaizliedzīgu ieguldījumu bērnu un 

jauniešu volejbola tradīciju veidošanā, veselīga dzīvesveida veicināšanu un Skrundas 

novada vārda popularizēšanu valstī un ārpus valsts robežām.   
 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes 

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 19.novembrī, 

plkst. 800, bet kārtējo domes sēdi 26.novembrī, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0815 

 

Sēdi vadīja         A. Zalgauckis  

         29.10.2015. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         29.10.2015.  


