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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 

Nr. 7 

Skrundas novadā,        2013. gada 30. maijā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

3. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija 

Skrundā, Skrundas novadā” un projekta „Klusās ielas un ceļa Skrunda-Berģi rekonstrukcija 

Skrundas novadā” realizāciju 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

5. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā 

8. Par reālservitūta nodibināšanu pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā Amatnieku ielā 23A, 

Skrundā, Skrundas novadā 

9. Par zemes gabala „Pie Videniekiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu  

10. Par saimniecības „Ķirsīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu  

11. Par saimniecības „Dižirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu  

12. Par zemes gabala „Druvnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu 

13. Par nekustamā īpašuma „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu 

14. Par zemes ierīcības projekta „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu un adreses piešķiršanu  

15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

16. Par īres līgumu pagarināšanu  

17. Par īres līguma pārtraukšanu  

18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 
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Piedalās   
Deputāti:  Ainars PIĻECKIS 

  Aldona ZĪDERE 

  Andris Vilnis SADOVSKIS  

  Inga FLUGRĀTE 

  Marina LĀKUTE 

  Gunta STEPANOVA  

Inese IVĀNE  

Rudīte KRONLAKA  

Ivars GRUNDMANIS  

Inta BERGMANE 

   

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainārs ZANKOVSKIS (aizņemts pamatdarbā)  

Dzintra VEĢE  (veselības problēmu dēļ) 

Rihards VALTENBERGS (seminārā Rīgā)  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)   

 

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 dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā 

projektu pieteikumu konkursā 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

 

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” - 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga 

FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, 

Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

3. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija 

Skrundā, Skrundas novadā” un projekta „Klusās ielas un ceļa Skrunda-Berģi rekonstrukcija 

Skrundas novadā” realizāciju 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  
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5. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā 

8. Par reālservitūta nodibināšanu pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā Amatnieku ielā 23A, 

Skrundā, Skrundas novadā 

9. Par zemes gabala „Pie Videniekiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu  

10. Par saimniecības „Ķirsīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu  

11. Par saimniecības „Dižirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu  

12. Par zemes gabala „Druvnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu 

13. Par nekustamā īpašuma „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu 

14. Par zemes ierīcības projekta „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu un adreses piešķiršanu  

15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

16. Par īres līgumu pagarināšanu  

17. Par īres līguma pārtraukšanu  

18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu   

19. Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā 

projektu pieteikumu konkursā 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” 

apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata saistošos noteikumus Nr. 6/2013 „Grozījumi 2013.gada 

31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 

budžets””. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

„pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 

pašvaldības domes (padomes) ēkā un pakalpojumu centros”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina 

LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

 - Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2013 “Grozījumi 2013.gada 31.janvāra 

 saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 

 budžets”” (pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.). 
 

2. § 

Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā  

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu, LR Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu, LR likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības dome pieņem iekšējos 
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normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars 

PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina 

LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

1. Izdarīt izmaiņas Skrundas novada domes 30.01.2013. sēdē (prot. Nr. 1, 1.§) 

apstiprinātā Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā, 

2. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:  

„„Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” (turpmāk –Nolikums) 

izstrādāts pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likumu (turpmāk – Likums). Šis Nolikums un Likums nosaka atlīdzības 

noteikšanas kārtību Skrundas novada Domes (turpmāk – Dome) priekšsēdētājam, 

Domes priekšsēdētāja vietniekam, Domes deputātiem turpmāk – Amatpersonas), 

Domes izveidoto komisiju locekļiem un sekretāriem, Skrundas novada pašvaldības 

(turpmāk – Pašvaldība) administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu un aģentūru 

(turpmāk Institūciju) vadītājiem un darbiniekiem (turpmāk – Darbinieki), ar kuriem 

pašvaldība ir darba attiecībās, kas uzskatāmas par pamata darba vietu un ir iesniegta 

algas nodokļa grāmatiņa.”, 

3. Izteikt 9.5.punktu šādā redakcijā:  

„Darbinieks saņem atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no 

mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā, un to izmaksā pie pēdējās ikgadējā 

atvaļinājuma daļas.” 
 

3. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija 

Skrundā, Skrundas novadā” un projekta „Klusās ielas un ceļa Skrunda-Berģi 

rekonstrukcija Skrundas novadā” realizāciju 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Ventas 

un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” un projekta „Klusās ielas un 

ceļa Skrunda-Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā” realizācijai. 

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

ka „lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt 

galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto galvojumu”, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte 

KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

 1. Ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu Ls 2 045 385.00 (divi miljoni 

 četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit pieci lati, nulle santīmi) apmērā  vai 

 ekvivalentu summu eiro projekta  „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija 

 Skrundā, Skrundas novadā” realizācijai uz kredīta atmaksas termiņu 20 gadi ar Valsts 

 Kasē noteikto 1.439 gada  procentu likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 

 pašvaldības budžeta līdzekļiem,  atmaksu uzsākot ar 2015.gada janvāri, 

 2. Ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu Ls 117 954.00 (viens simts 

 septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri lati, nulle santīmi) apmērā vai 

 ekvivalentu summu eiro projekta „Klusās ielas un ceļa Skrunda-Berģi rekonstrukcija 

 Skrundas novadā” realizācijai  uz kredīta atmaksas termiņu 7 gadi ar Valsts Kasē 

 noteikto 1.439 gada procentu likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 
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 budžeta līdzekļiem, atmaksu uzsākot ar 2014.gada martu, 

 3. Uzdot kontroli par lēmumu izpildi finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI. 
 

4. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto 

lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no 

personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu 

saņemšanas nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XX, reģ. Nr.XX, juridiskā adrese XX pagasts, XX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumiem XX, XX, XX, XX, 

XX, XX, XX, XX, XX, XX, X un XX, XX pagastā, Skrundas novadā, ir Ls 2561.09 

(divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens lats, deviņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 

2259.19 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi lati, deviņpadsmit santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 301.90 (trīs simti viens lats, deviņdesmit santīmi), 

2.2. XX, reģ. Nr.XX, juridiskā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumu XX, Skrundā, 

Skrundas novadā, ir Ls 1221.31 (viens tūkstotis divi simti divdesmit viens lats, 

trīsdesmit viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 950.63 (deviņi simti piecdesmit lati, 

sešdesmit trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 270.68 (divi simti septiņdesmit lati, 

sešdesmit astoņi santīmi), 

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

pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumu XX, Skrundas novadā, ir Ls 566.23 

(pieci simti sešdesmit seši lati, divdesmit trīs santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 510.83 

(pieci simti desmit lati, astoņdesmit trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 55.40 

(piecdesmit pieci lati, četrdesmit santīmi), 

2.4. XX, reģ. Nr.XX, juridiskā adrese XX novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumiem XX, XX, XX pagastā, Skrundas 

novadā, ir Ls 406.26 (četri simti seši lati, divdesmit seši santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 

365.04 (trīs simti sešdesmit pieci lati, četri santīmi), nokavējuma nauda Ls 41.22 

(četrdesmit viens lats, divdesmit divi santīmi), 

2.5. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumiem XX un XX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, ir Ls 567.00 (pieci simti sešdesmit septiņi lati, nulle 

santīmu), t.sk. pamatparāds Ls 490.14 (četri simti deviņdesmit lati, četrpadsmit 

santīmi), nokavējuma nauda Ls 76.86 (septiņdesmit seši lati, astoņdesmit seši santīmi), 

2.6. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX pagasts, XXnovads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumu XX, 

Skrundas novadā, ir Ls 142.10 (viens simts četrdesmit divi lati, desmit santīmi), t.sk. 

pamatparāds Ls 101.78 (viens simts viens lats, septiņdesmit astoņi santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 40.32 (četrdesmit lati, trīsdesmit divi santīmi), 

2.7. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumu XX, Skrundas novadā, ir Ls 

178.34 (viens simts septiņdesmit astoņi lati, trīsdesmit četri santīmi), t.sk. pamatparāds 

Ls 169.41 (viens simts sešdesmit deviņi lati, četrdesmit viens santīms), nokavējuma 

nauda Ls 8.93 (astoņi lati, deviņdesmit trīs santīmi), 

2.8. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumu 

XX pagastā, Skrundas novadā, ir Ls 157.75 (viens simts piecdesmit septiņi lati, 

septiņdesmit pieci santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 142.40 (viens simts četrdesmit divi 

lati, četrdesmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 15.35 (piecpadsmit lati, trīsdesmit 
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pieci santīmi), 

2.9. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa parāds 

pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumu XX pagastā, Skrundas novadā, ir Ls 

196.16 (viens simts deviņdesmit seši lati, sešpadsmit santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 

187.87 (viens simts astoņdesmit septiņi lati, astoņdesmit septiņi santīmi), nokavējuma 

nauda Ls 8.29 (astoņi lati, divdesmit deviņi santīmi), 

2.10.XX, personas kods XX, deklarētā adrese  XX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par 

īpašumiem XX, XXun XX, XX pagastā, Skrundas novadā, ir Ls 290.64 (divi simti 

deviņdesmit lati, sešdesmit četri santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 198.11 (viens simts 

deviņdesmit astoņi lati, vienpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 92.53 

(deviņdesmit divi lati, piecdesmit trīs santīmi), 

2.11. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par 

īpašumiem XX un XX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ir Ls 365.19 (trīs simti 

sešdesmit pieci lati, deviņpadsmit santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 253.69 (divi simti 

piecdesmit trīs lati, sešdesmit deviņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 111.50 (viens 

simts vienpadsmit lati, piecdesmit santīmi), 

2.12. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX, XX pagasts, XX novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumu 

XX, Skrundas novadā, ir Ls 289.51 (divi simti astoņdesmit deviņi lati, piecdesmit 

viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 246.53 (divi simti četrdesmit seši lati, piecdesmit 

trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 42.98 (četrdesmit divi lati, deviņdesmit astoņi 

santīmi), 

2.13. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 20.05.2013. par īpašumu 

XX pagastā, Skrundas novadā, ir Ls 193.19 (viens simts deviņdesmit trīs lati, 

deviņpadsmit santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 164.22 (viens simts sešdesmit četri lati, 

divdesmit divi santīmi), nokavējuma nauda Ls 28.97 (divdesmit astoņi lati, 

deviņdesmit septiņi santīmi). 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrāds 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” – 11 

(Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina 

LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), ,,pret” - nav, ,,atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj:    

3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, 
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piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu no: 

3.1.1. XX, reģ. Nr.XX, juridiskā adrese XX pagasts, XX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par īpašumiem XX, XX, XX, XX, „XX, XX, „XX, „XX”, „XX”, 

„XX”, „XX” un „XX” XX pagastā, Skrundas novadā, Ls 2561.09 (divi tūkstoši pieci 

simti sešdesmit viens lats, deviņi santīmi, t.sk. pamatparāds Ls 2259.19 (divi tūkstoši 

divi simti piecdesmit deviņi lati, deviņpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 301.90 

(trīs simti viens lats, deviņdesmit santīmi), 

3.1.2. XX, reģistrācijas Nr.XX, juridiskā adrese XX, XX Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XX, Skrundas novadā Ls 1221.31 (viens 

tūkstotis divi simti divdesmit viens lats, trīsdesmit viens santīms), t.sk. pamatparāds 

Ls 950.63 (deviņi simti piecdesmit lati, sešdesmit trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 

270.68 (divi simti septiņdesmit lati, sešdesmit astoņi santīmi), 

3.1.3. XX, reģistrācijas Nr.XX, juridiskā adrese XX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par īpašumu XX, Skrundas novadā, Ls 566.23 (pieci simti sešdesmit 

seši lati, divdesmit trīs santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 510.83 (pieci simti desmit lati, 

astoņdesmit trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 55.40 (piecdesmit pieci lati, 

četrdesmit santīmi), 

3.1.4. XX, reģistrācijas Nr.XX, juridiskā adrese XX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par īpašumiem XX”, „XX” XXpagastā, Skrundas novadā, Ls 406.26 

(četri simti seši lati, divdesmit seši santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 365.04 (trīs simti 

sešdesmit pieci lati, četri santīmi), nokavējuma nauda Ls 41.22 (četrdesmit viens lats, 

divdesmit divi santīmi), 

3.1.5. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par īpašumiem „XX” un „XX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, Ls 567.00 

(pieci simti sešdesmit septiņi lati), t.sk. pamatparāds Ls 490.14 (četri simti 

deviņdesmit lati, četrpadsmit santīmi), nokavējuma nauda Ls 76.86 (septiņdesmit seši 

lati, astoņdesmit seši santīmi), 

3.1.6. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagastsXX novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XX, Skrundas novadā, Ls 142.10 viens simts 

četrdesmit divi lati, desmit santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 101.78 (viens simts viens 

lats, septiņdesmit astoņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 40.32 (četrdesmit lati, 

trīsdesmit divi santīmi), 

3.1.7. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par īpašumu XX, Skrundas novadā, Ls 178.34 (viens simts septiņdesmit astoņi 

lati, trīsdesmit četri santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 169.41 (viens simts sešdesmit 

deviņi lati, četrdesmit viens santīms), nokavējuma nauda Ls 8.93 (astoņi lati, 

deviņdesmit trīs santīmi), 

3.1.8. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XX pagastā, Skrundas novadā, Ls 

157.75 (viens simts piecdesmit septiņi lati, septiņdesmit pieci santīmi), t.sk. 

pamatparāds Ls 142.40 (viens simts četrdesmit divi lati, četrdesmit santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 15.35 (piecpadsmit lati, trīsdesmit pieci santīmi), 

3.1.9. XX personas kods XX, deklarētā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par īpašumu „XXpagastā, Skrundas novadā, Ls 196.16 (viens simts 

deviņdesmit seši lati, sešpadsmit santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 187.87 (viens simts 

astoņdesmit septiņi lati astoņdesmit septiņi santīmi), nokavējuma nauda Ls 8.29 

(astoņi lati, divdesmit deviņi santīmi); 

3.1.10. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem „XX, „XX” un „XX” XXpagastā, 

Skrundas novadā, Ls 290.64 (divi simti deviņdesmit lati, sešdesmit četri santīmi), t.sk. 

pamatparāds Ls 198.11 (viens simts deviņdesmit astoņi lati, vienpadsmit santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 92.53 (deviņdesmit divi lati, piecdesmit trīs santīmi), 

3.1.11. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX pagasts, Skrundas novads, 
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nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumiem „XX” un „XX”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, Ls 365.19 (trīs simti sešdesmit pieci lati, deviņpadsmit santīmi), 

t.sk. pamatparāds Ls 253.69 (divi simti piecdesmit trīs lati, sešdesmit deviņi santīmi), 

nokavējuma nauda Ls 111.50 (viens simts vienpadsmit lati, piecdesmit santīmi), 

3.1.12. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, XX novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XX, Skrundas novadā, Ls 289.51 (divi simti 

astoņdesmit deviņi lati, piecdesmit viens santīms), t.sk. pamatparāds Ls 246.53 (divi 

simti četrdesmit seši lati, piecdesmit trīs santīmi), nokavējuma nauda Ls 42.98 

(četrdesmit divi lati, deviņdesmit astoņi santīmi), 
3.1.13. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, XX, XX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu XX pagastā, Skrundas novadā, Ls 193.19 

(viens simts deviņdesmit trīs lati, deviņpadsmit santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 164.22 

(viens simts sešdesmit četri lati, divdesmit divi santīmi), nokavējuma nauda Ls 28.97 

(divdesmit astoņi lati, deviņdesmit septiņi 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 

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

5. § 

Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.05.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, 

Skrundas novads, vadītāja Valda DANENBERGA iesniegumu par dzīvojamo māju Raiņa ielā 

31, Skrundā, Skrundas novadā, „Sieksātes kazarmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

„Meža ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, „Marģietēni”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, „Grenčukrogs”, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, Amatnieku ielā 9A, 

Skrundā, Skrundas novadā, Pļavu ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, izslēgšanu no 

deleģēšanas līguma. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. 03.01.2011. Skrundas novada pašvaldībai ar SIA „Skrundas komunālā 

 saimniecība” noslēgts deleģēšanas līgums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un 

 apsaimniekošanu,  

 2.2. dzīvojamām mājām Raiņa ielā 31, Skrundā, Skrundas novadā, „Sieksātes 

 kazarmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, „Meža ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, 

 Skrundas novadā, „Marģietēni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, „Grenčukrogs”, 

 Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, Amatnieku ielā 9A, Skrundā, Skrundas novadā, 

 Pļavu ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, tajā 

 pašā laikā iedzīvotāju parāds par īri un apsaimniekošanu pārsniedz mājas līdzekļu 

 uzkrājumu (pielikums Nr.2 uz 1 lp.).  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR 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”, 77.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “pašvaldības īpašums ir 

nodalīts no valsts īpašuma un no citu tiesību subjektu īpašuma. Pašvaldības pārvalda, lieto 

savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kārtībā” un ceturto daļu, kas nosaka, ka “to 

īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētajiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, 

lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī likumā 

noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka “privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu 

vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un 

trešās daļas noteikumus”, 41.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “publiska persona var deleģēt 

pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē. 
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Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi kopumā atbild attiecīgā publiskā 

persona”, 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo 

pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā 

tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus”, 45.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka “par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj 

attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai 

attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, 

deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi”, 46. pantu, 

kas nosaka, ka “deleģēšanas līgumā norāda: 1) līdzējus; 2) deleģēto pārvaldes uzdevumu un 

normatīvo aktu, ar kuru attiecīgais uzdevums nodots deleģētāja kompetencē; 3) deleģētā 

pārvaldes uzdevuma izpildes termiņu un kārtību; 4) līdzēju konkrēto atbildību; 5) uzdevuma 

izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir vienreizējs uzdevums, 

— arī sasniedzamos rezultātus; 6) savstarpējo norēķinu kārtību, finansu un citu resursu 

piešķiršanas noteikumus; 7) regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību; 8) pilnvarotās 

personas darbības uzraudzības kārtību; 9) līguma spēkā stāšanās kārtību; 10) līguma darbības 

termiņu; 11) citus būtiskus līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars 

PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina 

LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

 3.1. izslēgt dzīvojamās mājas „Marģietēni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,

 „Meža ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, Pļavu ielā 4, Skrundā, Skrundas 

 novadā, no deleģēšanas līguma ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, 

 3.2. izdarīt attiecīgus grozījumus deleģēšanas līgumā,  

 3.3. nodot atsavināšanai dzīvojamās mājas „Marģietēni”, Skrundas pagastā, Skrundas 

 novadā, „Meža ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, Pļavu ielā 4, Skrundā, 

 Skrundas novadā, 

 3.4. uzdot SIA „Skrundas komunālā saimniecība” veikt aprēķinu par nepieciešamo 

 finansiālo līdzekļu ieguldījumu dzīvojamās mājās Raiņa ielā 31, Skrundā, Skrundas 

 novadā, „Sieksātes kazarmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, „Grenčukrogs”, 

 Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, Amatnieku ielā 9A, Skrundā, Skrundas novadā, lai 

 nodrošinātu īrniekiem dzīvošanai piemērotus apstākļus, 

 3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un SIA 

 „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

6. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 6 no 07.05.2013.  

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 30. 

pantu, kas nosaka, ka “(1) Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto 

nodrošinājumu (16.pants), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, bet 

par kustamo mantu — nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu 

termiņu; (2) Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu 

(16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 34. 

pantu, kas nosaka, ka “(1) Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc 

izsoles; (2) Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus 

apstiprina septiņu dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, 

35. pantu, kas nosaka, ka “(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants), 

apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles 

noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar 

slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 18.pants); (2) Ja nav 
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apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu 

kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā 

gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 

7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte 

KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

 - Apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 6 no 

 07.05.2013. (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.). 
 

7. § 

Par zemes gabala daļas iznomāšanu Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.05.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

dzīvo XX, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes gabala daļas iznomāšanu Amatnieku ielā 

23A, Skrundā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals Amatnieku ielā 23A, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0152, piekrīt Skrundas novada pašvaldībai, 

pamatojoties uz Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14., 15.§) lēmumu „Par 

pašvaldībai piekrītošo zemju izvērtēšanu Skrundas pilsētā”. 

3. Pamatojoties uz MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 16.punktu, kas nosaka, ka „šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas 

publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali 

bez apbūves tiesībām: zemesgabali, kuri ir starpgabali; zemesgabali, kuri tiek izmantoti 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas 

Republikas lauku apvidos" 7.pantam; zemesgabali, kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā 

sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai” un 18.punktu, kas nosaka, ka „neapbūvēta zemesgabala 

iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais 

lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta 

zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves 

tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 

papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir 

tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības 

saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: […] zemei 

pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5 % apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, 

Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 

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

 3.1. iznomāt XX zemes gabala daļu 280 m
2
 platībā, Amatnieku ielā  23A, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.XX, uz 12 gadiem zaļās  zonas ierīkošanai, 

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

 kadastrālās vērtības, 

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

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

 no zemes kadastrālās vērtības,  

 2.5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

 DANENBERGAM.                                                                                                                      
 

8. § 

Par reālservitūta nodibināšanu pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā  

Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā 

http://likumi.lv/doc.php?id=165950#p15#p15
http://likumi.lv/doc.php?id=111962
http://likumi.lv/doc.php?id=111962
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N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības ceļu komisijas priekšlikumu 

par reālservitūta nodibināšanu pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā Amatnieku ielā 23A, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals Amatnieku ielā 23A, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, 5.6461 ha platībā piekrīt Skrundas novada 

pašvaldībai, pamatojoties uz Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 15.§.) 

lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas pilsētā”. 

3. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, kas nosaka, ka 

„pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”, Civillikuma 1148.pantu, kas 

nosaka, ka „piešķirot servitūtu, kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks nezaudē tiesību 

pašam izlietot šajā servitūtā ietilpstošo tiesību, un viņš var pat piešķirt līdzīgu tiesību 

vairākiem, ja vien ar to netraucē jau pastāvošo servitūtu” un 1159.pantu, kas nosaka, ka „ceļa 

servitūtam pakļauta katra kalpojošā zemes gabala daļa. Tomēr šā servitūta izlietotājam, ja nav 

bijis norunāts pretējais, jāaprobežojas ar vienu noteiktu ceļu, kuru viņš gan pats drīkst 

izvēlēties, bet pēc iespējas saudzīgi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta 

STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta 

BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

 2.1. izveidot reālservitūtu Skrundas novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā 

 Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, par labu 

 zemes gabaliem ar kadastra Nr. XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX un XX, 

 2.2. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM noslēgt 

 vienošanos par servitūta ceļa izmantošanu ar minētajiem zemes gabalu īpašniekiem.  
 

 

9. § 

Par zemes gabala „Pie Videniekiem”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

sagatavoto priekšlikumu par zemes gabala „Pie Videniekiem”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Pie Videniekiem”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, 6.3 ha platībā piekrīt Skrundas novada 

pašvaldībai, pamatojoties uz Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 16.§) 

lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”. 

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” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga 

FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, 

Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. sadalīt zemes gabalu ”Pie Videniekiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

 kadastra Nr. XX, un atdalāmiem zemes gabaliem: 2 ha platībā, piešķirt  nosaukumu 

„Jaunvidenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, un 4.3 ha  platībā, 

piešķirt nosaukumu „Vidusvidenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,  LV-3326; 

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

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

10. § 

Par saimniecības „Ķirsīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu    

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.05.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Rudbāržu 

pagasta zemnieku saimniecības XX, reģ. Nr. XX, juridiskā adrese XX pagasts, Skrundas 

novads, īpašnieka XX, iesniegumu par saimniecības „Ķirsīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabali „Ķirsīši”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XX, 2.0 ha platībā, un zemes gabals, kadastra 

apzīmējums XX, 5.3 ha platībā pieder Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecībai XX saskaņā 

ar 25.04.2013. pirkuma līgumu, kas reģistrēts Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Irīnas 

BIRZNIECES prakses vietā Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, reģistra Nr.1657. 

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 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga 

FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, 

Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

 zemes gabaliem: 2.0 ha platībā, kadastra apzīmējums XX, un 5.3 ha  platībā, 

kadastra apzīmējums XX, piešķirt jaunu nosaukumu  „Jaunmuižinieki”, Rubāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabalu  lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

11. § 

Par saimniecības „Dižirbes”, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.05.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par saimniecības „Dižirbes”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saimniecība „Dižirbes”, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XX, pieder XX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību 

10.04.2013. (Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000228697). Saimniecība 

sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu XX, 7.5 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu XX, 5.5 ha platībā. 

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 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga 

FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, 
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Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 3.1. sadalīt saimniecību ”Dižirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmam 

 zemes gabalam 5.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XX piešķirt  nosaukumu 

„Mežirbes”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes gabala  lietošanas mērķis – 

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

 3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

12. § 

Par zemes gabala „Druvnieki”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1.Skrundas novada dome izskata 07.05.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX 

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

izdota pilnvara N.103 no 30.10.2006.) iesniegumu par zemes gabala „Druvnieki”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

 2.1. zemes gabals „Ķirsīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

 apzīmējumu XX, 2.5 ha platībā pieder XX saskaņā ar  18.12.2012. pirkuma 

līgumu, kas reģistrēts Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāra  Alfijas HELMANES 

prakses vietā Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, reģistra Nr.2180, 

 2.2. ar Skrundas novada domes 25.04.2013. sēdes (prot. Nr.5, 9.§) lēmumu zemes 

 gabalam „Kirsīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XX, 2.5 

ha platībā piešķirts nosaukums „Druvnieki” un pievienots saimniecībai  „Druvnieki”, 

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”, MK noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 13.punktu, kas nosaka, 

ka „zeme, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana, šo noteikumu izpratnē ir 

lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, ūdens objektu, derīgo izrakteņu ieguvei vai dabas 

pamatnei un rekreācijai izmantotās teritorijas, tai skaitā zeme zem ēkām un pagalmiem, ja tā 

ir saistīta ar minēto zemes izmantošanu” un Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta teritorijas 

plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, 

Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija 

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

 2.1. izmainīt zemes gabalam „Druvnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

 kadastra apzīmējums XX, 2.5 ha platībā, lietošanas mērķi no 0101 – zeme,  uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz lietošanas mērķi 0201 – 

 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

 2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

 DANENBERGAM. 
 

13. § 

Par nekustamā īpašuma „Gobas”, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.05.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XX, 

dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „Gobas”, Nīkrāces 
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pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes gabals „Gobas”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XX, 10.6 ha platībā pieder XX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību (Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 163). 

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 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

21.punktu, kas nosaka, ka „valsts zemes dienests šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minētajā 

gadījumā pēc robežu precizēšanas (instrumentāla uzmērīšana) radušos zemes platības starpību 

sadala proporcionāli kadastra informācijas sistēmā reģistrēto lietošanas mērķu piekrītošajām 

zemes platībām” un Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumu no 10.06.2010., atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga 

FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, 

Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. izmainīt zemes gabalam „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

 apzīmējums XX, 10.6 ha platībā, lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz  kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz lietošanas mērķi 0401 –  derīgo 

izrakteņu ieguves teritorija, 

 2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

 DANENBERGAM. 
 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta „Lāses”, Rudbāržos,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

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

projektu no 10.05.2013. par nekustamā īpašuma „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu. 

2. Pamatojoties uz 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: 1) zemes vienību robežu pārkārtošanai; 2) 

vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes 

vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), 

apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai”, 

MK 12.04.2011. noteikumu 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”, likuma “Par Latvijas Republikas 

administratīvo teritoriju izveidošanu un 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” un Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta 

teritorijas plānojumu no 19.06.2006., atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta 

http://likumi.lv/doc.php?id=139503#p19#p19
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STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta 

BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

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

 10.05.2013. par nekustamā īpašuma „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

 novadā, zemes gabalu sadalīšanu, 

 2.2. atdalāmam zemes gabalam 0.04 ha platībā piešķirt adresi Liepu iela 18, Rudbārži, 

 Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis – 0801 

 – komercdarbības objektu apbūve, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 
 

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 25.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt vienistabas dzīvokli, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

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

Skrundā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 02.05.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Skrundā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 15.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, 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” – 11 (Ainars PIĻECKIS, 

Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta 

STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta 

BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

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

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

kārtībā, 

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

Skrundā 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 pirmām kārtām, 

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

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

 3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Ingu 

 FREIMANI. 
 

16. § 

Par īres līgumu pagarināšanu     

N. KLEINBERGA, G. STEPANOVA, A. VĪTOLA 
 

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

līgumu pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
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2.1. Skrundas novada pašvaldībā 29.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 25.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX, iesniegums ar 

lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu deputātiem izteikties. Deputāte Gunta 

STEPANOVA uzskata, ka XX nedrīkst pagarināt īres līgumu, jo viņš par dzīvokli nemaksā, 

parāds krājas. 

Pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore Anda VĪTOLA paskaidro, ka XX ir 

invaliditātes pensija, no kuras nav iespējams samaksāt par dzīvokli un izdzīvot, tādēļ sociālā 

aģentūra palīdz no savas puses. 

Nellija KLEINBERGA ierosina nākotnē domāt par to, kā dzīvojamo māju „Pumpuri” pārvērst 

par sociālo māju ar īpašu atbalsta sistēmu. 

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” – 10 (Ainars PIĻECKIS, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Inese IVĀNE, 

Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), 

„pret” - nav, „atturas” – 1 (Gunta STEPANOVA), Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. pagarināt ar XX, dzīvo XX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļa īres līgumu uz trīs 

mēnešiem, un noslēgt vienošanos ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” par parāda 

Ls 158.39 (viens simts piecdesmit astoņi lati, trīsdesmit deviņi santīmi) apmērā uz 

01.04.2013. nomaksu, 

3.2. piedāvāt XX pēc minētā īres līguma termiņa beigām īrēt dzīvokli ar zemākām 

izmaksām Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  

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

mēnešiem, 

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

 valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

17. § 

Par īres līguma pārtraukšanu         

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 24.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

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

Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 20.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

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

Skrundas 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” – 11 

(Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina 

LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

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

dzīvokli XX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.06.2013. un slēgt vienošanos par 

komunālo maksājumu parāda Ls 72.74 (septiņdesmit divi lati, septiņdesmit četri 
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santīmi) apmērā uz 01.05.2013. nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 

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

dzīvokli XX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.06.2013., 

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

 valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

18. § 

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 16.04.2013. saņemts XX, dzīvo XX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums par XX, personas kods XX, deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu no nekustamā īpašuma XX pagastā, Skrundas novadā, 

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

2.3. 17.04.2013. XX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz LR likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. 

pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas nosaka kārtību, kādā notiek 

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

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ainars PIĻECKIS, 

Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta 

STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta 

BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. anulēt XX, personas kods XX, „XX”, XX pagastā, Skrundas novadā, deklarēto 

dzīvesvietu,  

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

 FREIMANI. 
 

19. § 

Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības  

fonda lauku attīstībai atklātā projektu pieteikumu konkursā  

N. KLEINBERGA, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par dalību atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 6.kārtas Eiropas Savienības ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013. 

gadam 413. pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod 

vārdu attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI, kura informē par projektu aktivitātēm. 

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” – 11 (Ainars PIĻECKIS, Aldona 

ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina LĀKUTE, Gunta 
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STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, Inta 

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

nolemj: 

2.1. piedalīties Eiropas Savienības ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. 

 gadam 413. pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

 veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Skrundas 

 novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija Amatnieku ielā 1, Skrundā”; 

 projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 10 000.00 (desmit tūkstoši latu, nulle 

 santīmu), no tām 10% jeb LVL 909.09 (deviņi simti deviņi lati, deviņi santīmi) 

 pašvaldības līdzfinansējums, 

2.2. piedalīties Eiropas Savienības ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. 

 gadam 413. pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

 veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Skrundas 

 jauniešu centra darbības nodrošināšana”; projekta kopējās  attiecināmās izmaksas LVL 

 10 000.00 (desmit tūkstoši latu, nulle santīmu), no tām 10% jeb LVL 909.09 (deviņi 

 simti deviņi lati, deviņi santīmi) pašvaldības līdzfinansējums, 

2.3. piedalīties Eiropas Savienības ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. 

 gadam 413. pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

 veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Skvēra 

 rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”; projekta kopējās attiecināmās 

 izmaksas LVL 10 000.00 (desmit tūkstoši latu, nulle santīmu) no tām 10% jeb LVL 

 909.09 (deviņi simti deviņi lati, deviņi santīmi) pašvaldības līdzfinansējums, 

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

20. § 

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 31.01.2013. sēdē (prot.Nr.1, 7.§) pieņemts lēmums par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods 

XX, deklarētā adrese XXpagasts, Skrundas novads. Ls 111.04 (viens simts 

vienpadsmit lati, četri santīmi) apmērā, 

2.2. līdz 30.05.2013. XX nav nomaksājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 

nekustamā īpašuma nodokļa summa ir palielinājusies, 

2.3. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 30.05.2013. par īpašumu 

XX, Skrundas novadā – zeme un ēkas, ir Ls 136.06 (viens simts trīsdesmit seši lati, 

seši santīmi), pamatparāds Ls 102.08 (viens simts divi lati, astoņi santīmi), kavējuma 

nauda Ls 33.98 (trīsdesmit trīs lati, deviņdesmit astoņi 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 
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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” – 11 

(Ainars PIĻECKIS, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE, Marina 

LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Inese IVĀNE, Rudīte KRONLAKA, Ivars GRUNDMANIS, 

Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. atcelt Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr.1, 7.§) lēmuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” 3.1.1.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, personas kods XX, deklarētā adrese „XX”, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 136.06 (viens simts 

trīsdesmit seši lati, seši santīmi), pamatparāds Ls 102.08 (viens simts divi lati, astoņi 

santīmi, kavējuma nauda Ls 33.98 (trīsdesmit trīs lati, deviņdesmit astoņi 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 

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

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo kārtējo domes sēdi par slēgtu. 

 

Sēde slēgta plkst. 10
30 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         30.05.2013. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         30.05.2013.  


