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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 25.jūnijā                                                                                                             Nr. 11 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par  Skrundas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

2. Par valsts budžeta dotācijas pieprasījumu Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas 

centra izveidei un uzturēšanai 

3. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja XXX iesniegumu 

4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

atvaļinājuma piešķiršanu 

5. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu 

6. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma 

apstiprināšanu 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Akmentiņi”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

9. Par zemes ierīcības projekta lietas „Asari”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu 

10. Par saimniecības „Gundegas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

11. Par saimniecības „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna 

nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

12. Par saimniecības „Līvi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

13. Par saimniecības „Mežmaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

14. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Dzeldas centrs”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, sadalīšanu, adreses piešķiršanu un depo ēkas uzņemšanu pašvaldības 

bilancē 

15. Par adreses piešķiršanu 

16. Par nekustamo īpašumu „Almeri” un „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apvienošanu, vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu 

17. Par zemes vienības Graudu ielā 9, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

platības izmainīšanu 
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18. Par zemes vienības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa precizēšanu 

19. Par Skrundas novada domes 30.09.2010. sēdes (prot. Nr. 16, 14.§) lēmuma „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma punkta XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

atcelšanu 

20. Par atklāta konkursa izsludināšanu uz vakanto Rudbāržu internātpamatskolas – 

rehabilitācijas centra direktora amatu 

21. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

22. Par īres līgumu pagarināšanu 

23. Par dzīvokļa maiņu 

24. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 

 

Piedalās   
Deputāti: Aldis BALODIS 

  Andris BERGMANIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 

  Gunārs ZEME  

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ivo BĀRS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ivars GRUNDMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Zigurds PURIŅŠ (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Andris Vilnis SADOVSKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

projektu speciāliste    Kristīne VĒRDIŅA 

izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

pašvaldības policists     Ģirts MIKSONS  

 

1. § 

 Par Skrundas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

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

„tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, uz likuma „Likums par budžetu un 

finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „lai informētu sabiedrību par iestādes 

darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu 

iepriekšējā gadā, ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, visas to padotībā esošās budžeta 

finansētās institūcijas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības līdz pārskata gadam 
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sekojošā gada 1.jūlijam sagatavo gada publiskos pārskatus un mēneša laikā pēc sagatavošanas 

publicē tos savā mājaslapā internetā. Pašvaldības gada publiskos pārskatus iesniedz Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. 

Pašvaldības gada publiskajam pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā attiecīgajā 

pašvaldībā. Ministru kabinets nosaka gada publiskā pārskata saturu un sagatavošanas 

kārtību”, uz Ministru kabineta 2010.gada 05.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1.  apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu (1.pielikums 

uz 22 lpp.). 
 

2. § 

Par valsts budžeta dotācijas pieprasījumu Valsts un pašvaldību  

vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015.gadā Valsts un 

pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai Skrundas novada 

pašvaldībā. 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumiem Nr.260 „Kārtība, kādā 

pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu 

apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros”, 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 tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti 

balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE),  „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts 

budžeta dotācijas saņemšanai 2015.gadā Valsts un pašvaldību vienotā klientu 

apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai Skrundā. Pieteikuma kopējās un 

attiecināmās izmaksas sastāda 18 685.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti 

astoņdesmit pieci euro, nulle centi). Valsts budžeta dotācijas finansējums ir 70.64 % no 

attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 13 200.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti 

euro, nulle centi), pašvaldības finansējums ir 29.36 % no attiecināmajām izmaksām, 

kas sastāda 5 485.00 EUR (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro, nulle 

centi),  

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

3. § 

 Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība”  

priekšsēdētāja XXX iesniegumu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 01.06.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

„Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, priekšsēdētāja 

XXX iesniegumu par finansiālu atbalstu Latvijas politiski represēto personu ikgadējā 

salidojuma organizēšanai Ikšķilē 22.08.2015. un transporta nodrošināšanu novada politiski 

represēto personu nokļūšanai uz Ikšķilē organizēto pasākumu pēc vietējās Politiski represēto 
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nodaļas vajadzībām. 

2. Pamatojoties uz 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”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ. Nr. XXX, juridiskā 

adrese XXX, finansiālu atbalstu 70.00 EUR (septiņdesmit euro, nulle centi) apmērā 

Latvijas politiski represēto personu ikgadējā salidojuma organizēšanai Ikšķilē 

22.08.2015., 

 2.2. finansējuma avots – novada kultūras pasākumiem paredzētie līdzekļi 2015.gadā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

4. § 

  Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas  

ROBEŽNIECES iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.06.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu no 01.07.2015. līdz 14.07.2015.  

2. Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ikvienam 

darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt 

īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas”, otro daļu, kas nosaka, ka 

„darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā 

var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par 

divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām”, likuma „Par pašvaldībām” 25.panta pirmās daļas 

otro teikumu, kas nosaka, ka „domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes priekšsēdētāju 

viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas 

noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā”, uz Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 

25.aprīļa Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 2.7.punktu, kas nosaka, ka 

„priekšsēdētāja atvaļinājuma un komandējuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus pilda 

priekšsēdētāja vietnieks, kuram ar domes lēmumu tiek noteikta atlīdzība par priekšsēdētāja 

pienākumu pildīšanu 30%(trīsdesmit procenti) no tam noteiktās mēnešalgas, ja viņš 

vienlaicīgi ir domes vai pašvaldības iestādes amatpersona/darbinieks”, atklāti balsojot „par” - 

atklāti balsojot, „par” – 7 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME),, „pret” - 

nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE un 

priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:  

  2.1. piešķirt Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI 

 apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no 01.07.2015. līdz 14.07.2015., 

 2.2. uzdot domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas 

pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, 

nosakot atlīdzību 30% apmērā no Alda ZALGAUCKA amata darba algas, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi Salumeju BALCERI, 

administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu FREIMANI.  
 

 

 



5 

5. § 

  Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/4, 2.8.2/5 un 2.8.2/6 no 09.06.2015. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka „piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu 

nedēļu laikā, bet par kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi 

neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek ieskaitīta pirkuma 

summā”, 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka „nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs 

zaudē iesniegto nodrošinājumu (16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 

32.pantā noteiktajā kārtībā”, likuma 34.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „izsoles rīkotājs 

apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles”, likuma 34.panta otro daļu, kas 

nosaka, ka „institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus 

apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu 

nokārtošanas”, likuma 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 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” – 9 (Aldis BALODIS, Andris 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/4, 2.8.2/5 un 2.8.2/6 no 09.06.2015 par nekustamā īpašuma: 

2.1.1. Centra garāžas Nr.6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas 

tiesību izsoli (2.pielikums uz 1 lp.), 

2.1.2. šķūnīša „Centra garāžas” Nr.19, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, nomas tiesību izsoli (3.pielikums uz 1 lp.), 

2.1.3. Centra garāžas Nr.4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas 

tiesību izsoli (4.pielikums uz 1 lp.). 

 

6. § 

 Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/7 no 10.06.2015., rakstiskas izsoles nolikumu. 

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

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

pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

„atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu- attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

Atļauju atsavināt no Eiropas Savienības strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu 

instrumenta līdzekļiem finansēto projektu realizācijas gaitā vai rezultātā iegūto nekustamo 

īpašumu projekta gala saņēmējam, kas nav publiskas personas vai iestādes pakļautībā vai 

pārraudzībā esoša institūcija, dod attiecīgais ministrs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”, 
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8.panta otro daļu, kas nosaka, ka „atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas 

nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 10.pantu, kas nosaka, ka „(1) izsoles noteikumus 

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

iekļaut tikai likumā un Ministru kabineta atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

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

apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. 

(2) Izsoli rīko tās institūcijas izveidota izsoles komisija (turpmāk — izsoles rīkotājs), kura 

organizē mantas atsavināšanu (9.pants), vai arī trešā persona, kurai šī institūcija atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam uzticējusi izsoles rīkošanu un ar kuru noslēgusi rakstisku 

līgumu”, 11.pantu, kas nosaka, ka „(1) sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma 

izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē nekustamā 

īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā 

izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja 

nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā 

īpašuma. (2) sludinājumi par publiskas personas kustamās mantas izsoli publicējami 

institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un 

attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas 

kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 euro, — arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumi 

par pašvaldību kustamās mantas izsoli papildus publicējami kārtībā, kādā tiek publicēti 

pašvaldību domju saistošie noteikumi. (3) vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma 

tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums 

par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka 

sludinājumā norādītajā termiņā. (4) ja valsts vai atvasinātas publiskas personas, kas nav 

pašvaldība, mantas vērtība pārsniedz 3500 euro, par tās izsoli paziņo attiecīgajai valsts vai 

atvasinātas publiskas personas revīzijas komisijai, ja tāda ir izveidota, bet par pašvaldības 

mantas izsoli, ja šīs mantas vērtība pārsniedz 1400 euro,- pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. iznomāt rakstiskā izsolē ar nenoteiktu augšupejošu soli nekustamo īpašumu 

„Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto (sākuma) 

cenu mēnesī 115.83 EUR (viens simts piecpadsmit euro, astoņdesmit trīs centi) 

mēnesī plus PVN (1.5% gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības (92662.00 EUR) 

+ PVN gadā, kas sastāda 1389.96 + PVN gadā, kas mēnesī veido 115.83 EUR +PVN), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.1.1/7 no 10.06.2015. (5.pielikums uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot nekustamā īpašuma „Mežaine”, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, nomas tiesību rakstisku izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, rakstiskas izsoles nolikumu (6.pielikums uz 14 lpp.),  

2.5. ievietot sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Skrundas novada 

pašvaldības mājaslapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11.panta un 12.panta nosacījumus. 

 

7. § 

 Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Akmentiņi”,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.06.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

zemnieku saimniecības XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, īpašnieka XXX 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt saimniecību „Akmentiņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra numurs XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

numurs XXX, pieder XXX, dzīvo XXX, saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr.XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu XXX, platība 2.8 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

XXX, platība 5.1 ha, 

2.3. 08.06.2015. starp XXX un XXX, kurš rīkojas XXX zemnieku saimniecības XXX 

vārdā kā tās īpašnieks, noslēgts pirkuma līgums (reģistra Nr. XXX), kas sastādīts pie 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES, prakses vieta 

Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, ar ko XXX zemnieku saimniecība 

XXX iegādājusies daļu no nekustamā īpašuma „Akmentiņi”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX daļas, 

aptuvenā platība 1.8 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 5.1 ha 

platībā. 

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 „Akmentiņi” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir 

pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Akmentiņi”, Rudbāržu 

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

zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu XXX 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. 

 

8. § 

   Par zemes ierīcības projekta izstrādi, nekustamā īpašuma „Biķernieki”,  

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par zemes gabala „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanu. 

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, pieder XXX saskaņā ar 
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zemesgrāmatas apliecību, Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX. 

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 „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir 

pamatots.  

Atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Biķernieki”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 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. 
 

9. § 

  Par zemes ierīcības projekta lietas „Asari”,  

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.06.2015. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Asari”, Skrundas 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”, „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.pantu, 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”, un Ministru kabineta 2009.gada 03.novembra noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

2.1. apstiprināt 05.06.2015. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
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projekta lietu par nekustamo īpašumu „Asari”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, 

2.2. atdalāmai zemes vienībai 9.7 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Asarīši”, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 6.2 ha platībā atstāt nosaukumu „Asari”, Skrundas 

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

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. paliekošai zemes vienībai 10.3 ha platībā atstāt nosaukumu „Asari”, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

  Par saimniecības „Gundegas”, Raņķu pagastā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, valdes locekļa XXX iesniegumu par saimniecības 

„Gundegas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „Gundegas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

dzīvo XXX, saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

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

XXX, 1.1 ha platībā; ar kadastra apzīmējumu XXX, 15.0 ha platībā; ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 10.4 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 34.45 ha platībā, 

2.3. 27.05.2015. starp XXX un XXX, kurš rīkojas XXX, juridiskā adrese XXX, vārdā 

kā tās loceklis, noslēgts pirkuma līgums (reģistra Nr.XXX), kas sastādīts pie 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas Birznieces, prakses vieta Pilsētas 

laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, ar ko XXX iegādājusies divas zemes vienības: 

ar kadastra apzīmējumu XXX, 10.4 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 34.45 

ha platībā, kas ir atdalāmas no nekustamā īpašuma „Gundegas”, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību „Gundegas”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmām 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu XXX, 10.4 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 34.45 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Āboliņi”, Raņķu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3323; zemes vienību 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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11. § 

  Par saimniecības „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu,  

jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.06.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, iesniegumu par saimniecības „Gobas”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas 

mērķa noteikšanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX 

saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

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

XXX, 1 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar palīgceltnēm; ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 4.7 ha platībā; ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.7 ha platībā; ar 

kadastra apzīmējumu XXX, 10.6 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 25.5 ha 

platībā, 

2.3. ar 10.06.2015. noslēgto pirkuma līgumu XXX no XXX iegādājusies vienu zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu XXX, 10.6 ha platībā, kas atdalāma no saimniecības 

„Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 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 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” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs XXX, un atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 10.6 ha 

platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Kvarcs”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-

3320; zemes vienības lietošanas mērķis – 0401 – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

 Par saimniecības „Līvi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.06.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

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

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

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

XXX, 4.9 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 2.5 ha platībā. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 
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ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 4.9 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 

„Līvkalni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325; 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. 
 

13. § 

  Par saimniecības „Mežmaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas  

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

 L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

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

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

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

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

XXX, 2.3 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 9.7 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 12.1 ha platībā, 

2.3. ar 28.05.2015. izdotu ģenerālpilnvaru (reģistra Nr.XXX), kas sastādīta pie 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas Birznieces, prakses vieta Pilsētas 

laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, XXX pilnvaro XXX pēc saviem ieskatiem brīvi 

rīkoties ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXX, 9.7 ha platībā, kas ir 

nekustamā īpašuma „Mežmaļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sastāvā. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 9.7 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 

„Kraulīši”, 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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14. § 

  Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Dzeldas centrs”,  

Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, adreses  

piešķiršanu un depo ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par zemes gabala „Dzeldas centrs”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu, adreses piešķiršanu un depo ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. zemes gabals „Dzeldas centrs”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, 1.9 ha platībā piekrīt Skrundas novada pašvaldībai 

saskaņā ar  Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu 

„Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauku apvidos”, 

2.2. uz zemes gabala atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, kurām piešķiramas 

atsevišķas adreses. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Dzeldas centrs”, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, un atdalāmam zemes gabalam 

0.03 ha platībā, un uz tā atrodošai depo ēkai (kadastra apzīmējums XXX), piešķirt 

adresi „Depo”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV–3320; zemes gabala 

lietošanas mērķis – 1104 – transporta līdzekļu garāžu apbūve,  

3.2. paliekošam zemes gabalam 1.87 ha platībā, un uz tā atrodošām ēkām, atstāt 

nosaukumu „Dzeldas centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320; 

zemes gabala lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve,  

3.3. uzņemt pašvaldības bilancē par kadastrālo vērtību depo ēku, kadastra apzīmējums 

XXX, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

  Par adreses piešķiršanu 

 L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.06.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, iesniegumu par adreses „Ozolkalni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 

piešķiršanu jaunuzceltajai mājai, kura atrodas uz viņai iznomātā zemes gabala nekustamajā 

īpašumā „Ozolkalni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, saskaņā ar Rudbāržu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 

XXX ha platībā, 
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2.3. ar 11.05.2011. noslēgto zemes nomas līgumu XXX iznomā XXX zemes gabala 

teritoriju 1800 m2 platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Ozolkalni”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, saliekamās paneļu dzīvojamās mājas – parauga 

izvietošanai,  

2.4. 25.05.2015. Skrundas novada būvvalde izdevusi XXX būvatļauju Nr.XXX 

vasaras mājas un šķūņa būvniecībai. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt vasaras mājai un šķūnim, kas atrodas uz XXX iznomātā zemes gabala 

nekustamajā īpašumā „Ozolkalni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, adresi 

„Ozolkalni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

  Par nekustamo īpašumu „Almeri” un „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, apvienošanu, vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

zemnieku saimniecības XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, īpašnieka XXX 

iesniegumu par nekustamo īpašumu „Almeri” un „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, apvienošanu, vienotas adreses un nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

zemnieku saimniecībai XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr. XXX, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.2438 ha 

platībā, uz kuras atrodas nedzīvojama ēka (kadastra apzīmējums XXX), 

2.2. nekustamais īpašums „Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, pieder 

XXX zemnieku saimniecībai XXX saskaņā ar Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr. XXX, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 

0.63 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”, 

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

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. apvienot nekustamos īpašumus „Almeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra numurs XXX, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 

0.2438 ha platībā, uz kura atrodas nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums XXX), un 

„Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.63 ha platībā, un apvienotiem 
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nekustamajiem īpašumiem piešķirt vienotu adresi un nosaukumu „Almeri”, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV-3324; zemes vienības lietošanas mērķis – 1003 – 

lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

  Par zemes vienības Graudu ielā 9, Rudbāržos, Rudbāržu  

pagastā, Skrundas novadā, platības izmainīšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „METRUM”, reģ. Nr.XXX, juridiskā adrese XXX, 

zemes vienības Graudu ielā 9, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastrālās 

uzmērīšanas materiālus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums Graudu ielā 9, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, 0.4053 ha platībā pieder Skrundas novada 

pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) 

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

2.2. kadastrāli uzmērot zemes vienību, tās platība izmainījās no 0.4053 ha uz 0.51 ha.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

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

3.1. izmainīt zemes vienībai Graudu ielā 9, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, platību no 0.4053 ha uz 0.51 ha,  

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

18. § 

  Par zemes vienības XXX, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, lietošanas mērķa precizēšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.05.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Valsts 

zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, adrese XXX, vēstuli Nr.XXX par zemes 

lietošanas mērķa precizēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienībai XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, platība 18.24 ha, Kadastra 

informācijas sistēmā šobrīd ir reģistrēts sekojošs eksplikācijas sadalījums pa zemes lietošanas 

veidiem: ganības – 1.03 ha, mežs – 0.9 ha, krūmājs – 0.4 ha, ūdens objektu zeme – 14.97 ha 

un parējās zemes – 0.94 ha. 

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”  

7.pantu, kas nosaka, ka „zemes vienības daļai noteiktam lietošanas mērķim jāsakrīt ar kādu 

zemes lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes 
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vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina visai zemes vienībai”, un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

3.1. precizēt un noteikt zemes vienībai XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, 18.24 ha platībā vienotu zemes lietošanas mērķi - 0302 – 

fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

19. § 

 Par Skrundas novada domes 30.09.2010. sēdes (prot. Nr. 16, 14.§)  

lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma punkta  

XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, atcelšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par Skrundas novada domes 30.09.2010. sēdes (prot. Nr.16, 14. §) lēmuma „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma punkta XXX, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, XXX, atcelšanu. 

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

30.09.2010. sēdes (prot. Nr. 16, 14.§) lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” 

saimniecības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes lietotājam XXX izbeigtas 

zemes lietošanas tiesības. Saskaņojot kadastra informācijas datus ar Valsts zemes dienestu, 

tika konstatēts, ka XXX zemes vienība XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ir 

mantojamā zeme.  

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” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

3.1. atcelt Skrundas novada domes 30.09.2010. sēdes (prot. Nr.16, 14.§) lēmuma „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma punktu: XXX, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, XXX, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

20. § 

 Par atklāta konkursa izsludināšanu uz vakanto Rudbāržu  

internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora amatu 

L.ROBEŽNIECE 
 

1. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka 

novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības 

iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, 

interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot 

ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.496 ,,Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot 

augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu 

pretendentu atlasei’’ 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktiem, kas nosaka, ka „dibinātājs: izdod 

pretendentu atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku; 



16 

izveido pretendentu atlases komisiju; izsludina atklātu konkursu uz vakanto izglītības iestādes 

vadītāja  amatu; organizē pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu”, atklāti balsojot, 

„par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

1.1. izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Rudbāržu internātpamatskolas – 

rehabilitācijas centra direktora amatu, 

1.2. apstiprināt pretendentu atlases konkursa nolikumu uz vakanto Rudbāržu 

internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora amatu (7.pielikums uz 4 lpp.), 

1.3. apstiprināt pretendentu atlases konkursa komisiju piecu cilvēku sastāvā: 

  1.3.1. Inga Flugrāte – Izglītības nodaļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja, 

  1.3.2. Loreta Robežniece – Skrundas novada domes priekšsēdētāja - komisijas 

  locekle, 

  1.3.3. Guntis Putniņš – Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors –  

  komisijas loceklis, 

  1.3.4. Gunta Stepanova – Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas 

  priekšsēdētāja – komisijas locekle, 

1.3.5. Inga Freimane – Administratīvo lietu nodaļas vadītāja – komisijas 

locekle, 

  1.3.6. Kristiāna Rubene – Skrundas novada domes sekretāre - protokolists 

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

 

21. § 

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

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 03.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 04.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli daudzdzīvokļu mājā „Pumpuri”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 09.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 11.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Amatnieku ielā, Skrundā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 15.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli Dzeldā. 

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 personīgiem iesniegumiem, atklāti 

balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

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

novadā, slēdzot īres līgumu uz trīs mēnešiem, 

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

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvojamo telpu XXX, Skrundas 
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novadā, slēdzot īres līgumu uz trīs mēnešiem, 

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

novadā, slēdzot īres līgumu uz 1 (vienu) gadu, 

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

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.6. noteikt, ka īres līgumus jānoslēdz piecpadsmit darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

22. § 

 Par īres līgumu pagarināšanu 

L.ROBEŽNIECE 
 

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 02.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 03.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 08.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 10.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 10.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 11.06.2015. 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, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 10.pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis, un  11.pantu, kas 

nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, 

„par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, 

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

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

uz sešiem mēnešiem, 

3.2. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 1 

(vienu) gadu, 

3.3. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 1 

(vienu) gadu, 

3.4. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 1 

(vienu) gadu, 

3.5. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz 1 

(vienu) gadu, 

3.6. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas novadā, īres līgumu ar XXX uz trīs 

mēnešiem, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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23. § 

 Par dzīvokļa maiņu 

L.ROBEŽNIECE 
 

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

maiņu. 

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

01.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt 

dzīvokli uz XXX, Skrundas novadā. 

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

palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādiem jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

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

piederošās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo 

telpu, un personīgo iesniegumu, atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris 

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

ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

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

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

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

locekli Gunu SKREBELI. 
 

24. § 

 Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

L.ROBEŽNIECE 
 

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 11.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no piešķirtās dzīvojamās telpas XXX, Skrundas 

novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.06.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar atteikumu no XXX piešķirtās dzīvojamās telpas XXX, 

Skrundas novadā. 

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

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, un personīgajiem iesniegumiem, 

atklāti balsojot, „par” – 9 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj:  

3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, Skrundas novadā, īres līguma 

tiesības uz dzīvojamo telpu XXX, Skrundas novadā, ar 2015.gada 01.jūliju, 

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

ar 2015.gada 02.jūniju, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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25. § 

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 L.ROBEŽNIECE 
 

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

dzīvesvietas anulēšanu. 

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

11.05.2015. saņemts iesniegums no XXX  par XXX (personas kods XXX) deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas novadā: 

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā, valdījumā ir XXX, 

2.2. 15.06.2015. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3. XXX līdz šim brīdim (25.06.2015.) Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka 

„personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 

nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma 

lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 

līgumiska pamata”, 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „dzīvesvietas maiņas gadījumā 

attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, 

deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”, 11.pantu, kas paredz deklarēto ziņu pārbaudi 

un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde 

anulē, ja attiecīgai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, un Ministru 

Kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”, un ņemot pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 9 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX (personas kods XXX), 

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

FREIMANI. 
  

 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 23.jūlijā, plkst. 800, 

bet kārtējo domes sēdi 30.jūlijā, plkst. 800. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         L.Robežniece 

         25.06.2015. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         25.06.2015.  


