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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 

2016.gada 24.martā                                                      Nr.4 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu  

2. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

pārdošanu  

4. Par individuālās apkures ierīkošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā 

5. Par maksas pakalpojuma noteikšanu pašvaldības specializētā transporta izmantošanai 

6. Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

7. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

8. Par saimniecības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

9. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

10. Par zemes vienības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, platības precizēšanu 

11. Par adreses piešķiršanu  

12. Par adreses precizēšanu nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

13. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

14. Par īres līgumu pagarināšanu  

15. Par īres līgumu pārslēgšanu  

16. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

18. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2016 “Skrundas novada teritorijas kopšanas un būvju 

uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu  

19. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2016 “Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 
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Piedalās  

deputāti: Aldis BALODIS 

 Andris BERGMANIS 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Ainārs ZANKOVSKIS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

Ainars PIĻECKIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Zigurds PURIŅŠ (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā)  

Gunārs ZEME (aizņemts pamatdarbā) 

 

Klausās:  

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

2. Par ēku īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu  

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai  
 

INFORMĀCIJAI 

1. Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija, kas izstrādāta projekta “Lietpratīga 

pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros 

2. Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA prezentācija (atskaite) par 

aizvadīto laika periodu pašvaldības teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā 
 

Pamatojoties uz likuma „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”, 32.pantu, 

kas nosaka, ka „apspriežamos jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā 

secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, 
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Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu  

2. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

pārdošanu  

4. Par individuālās apkures ierīkošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā 

5. Par maksas pakalpojuma noteikšanu pašvaldības specializētā transporta izmantošanai 

6. Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

7. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

8. Par saimniecības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

9. Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

10. Par zemes vienības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, platības precizēšanu 

11. Par adreses piešķiršanu  

12. Par adreses precizēšanu nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

13. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

14. Par īres līgumu pagarināšanu  

15. Par īres līgumu pārslēgšanu  

16. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

18. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2016 “Skrundas novada teritorijas kopšanas un būvju 

uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu  

19. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2016 “Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu  

20. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

21. Par ēku īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu  

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

 

INFORMĀCIJAI 

1. Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija, kas izstrādāta projekta “Lietpratīga 

pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros 

2. Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA prezentācija (atskaite) par 

aizvadīto laika periodu pašvaldības teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā 
 

1. § 

Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/1; 2.8.2/2; 2.8.2/3 no 10.03.2016. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, kas 
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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” – 11 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/1 no 10.03.2016. par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/2 no 10.03.2016. par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.), 

2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/3 no 10.03.2016. par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 3 uz 1 lp.). 
 

 2. §  

 Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/5 no 04.03.2016., izsoles noteikumus. 

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”, 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 
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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 1400euro, — pašvaldības revīzijas komisijai, ja 

tāda ir izveidota”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu XXX, Ciecerē, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu EUR XXX, 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/5 no 04.03.2016. (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 5 uz 3 lpp.), 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

3. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, XXX,  

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.02.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

deklarētā adrese XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, XXX, deklarētā adrese XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, un XXX, deklarētā adrese XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

iesniegumu par izīrētā nekustamā īpašuma iegādi. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 10.08.2015. saņemts SIA „Struņķkrogs” tehniskās 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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apsekošanas akts nekustamajam īpašumam XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

kurā konstatēts, ka izīrētās ēkas nesošo konstrukciju kopējā nolietošanās pakāpe ~91.3 

%, kas liecina, ka būvkonstrukcijas un ēka kopumā atrodas avārijas stāvoklī, 

2.2. 14.08.2015. veikta nekustamā īpašuma XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

novērtēšana (SIA „Vindeks” sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Arvīds 

BADŪNS) par EUR XXX, 

2.3. VAS „Privatizācijas aģentūra” 09.07.2014., nododot nekustamo īpašumu Skrundas 

novada pašvaldībai, tika nodots arī spēkā esošs īres līgums ar XXX, 

2.4. 22.12.2015. Skrundas novada pašvaldībā saņemts atsavināšanas ierosinājums par 

īpašuma iegādi no XXX un XXX, kuri, atbilstoši īres līgumam, ir īrnieces XXX 

ģimenes locekļi, 

2.5. Skrundas novada dome 28.01.2016. apstiprināja nekustamā īpašuma XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu par nosacīto cenu EUR XXX, piedāvājot to 

nopirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem, nosakot, ka atbilde uz piedāvājumu 

iesniedzama viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas brīža (lēmums Nr.1, 

12.§), 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 22.02.2016. saņemta atbilde no XXX, XXX un XXX 

par piekrišanu iegādāties nekustamo īpašumu XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

un vienošanās par to, kurš no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju. 

3. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. 

punktu, kas nosaka, ka “atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas 

nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. Pantā 

noteiktā kārtībā”, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas 

mantu par brīvu cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)”, 

45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

3.1. pārdot XXX, personas kods XXX, par nosacītu cenu EUR XXX nekustamo 

īpašumu XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo platību 

0.23 ha, 

3.2. noteikt, ka nekustamā īpašuma pirkuma līgums noslēdzams un pirkuma maksa 

samaksājama divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  
 

4. § 

Par individuālās apkures ierīkošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.01.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu un izskata 14.10.2015. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par 

individuālās apkures ierīkošanu pašvaldības dzīvokļos Nr.XXX un Nr.XXX XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. 27.01.2016. dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas 

tiesības nodotas biedrībai „XXX” (turpmāk – biedrība), reģ.Nr. XXX, juridiskā adrese 

XXX, Skrunda, Skrundas novads (Skrundas novada Domes 30.12.2015. lēmums 
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Nr.19, 13.§), nosakot pašvaldības dzīvokļos īres maksu EUR XXX par vienu 

dzīvojamās platības kvadrātmetru, 

2.2. 27.01.2016. starp Skrundas novada pašvaldību un biedrību noslēgts dzīvojamās 

mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums Nr.2.6.4/1/2016, 

pilnvarojot biedrību iekasēt maksājumus par  pašvaldības dzīvokļu īri un nosakot veikt 

maksājumus pēc pašvaldības piestādītā rēķina, 

2.3. dzīvojamās mājas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, dzīvokļi Nr.XXX un 

Nr.XXX ir pašvaldības īpašums un ir vienīgie, kas nav atslēgti no centrālās apkures 

sistēmas. Pie šādiem apstākļiem maksa par patērēto siltumenerģiju minētajos 

dzīvokļos ir nesamērīgi augsta un ir nepieciešams izlemt jautājumu par turpmāko 

dzīvokļu apkures nodrošināšanas veidu saglabājot tiem centralizēto siltumapgādi vai 

ierīkot dzīvokļos individuālo apkuri, 

2.4. kopējās izmaksas individuālās apkures ierīkošanai dzīvoklim Nr.XXX sastāda 

EUR XXXun dzīvoklim Nr. XXX - EUR XXX (tāmes – pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.), 

2.5. ierīkojot dzīvokļos individuālo apkures sistēmu attiecīgi būtu paaugstināma 

dzīvokļu īres maksa un īrnieces šādu īres maksas palielinājumu ir akceptējušas. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Enerģētikas likuma 50.pantu, kas nosaka, 

ka “ēku un būvju īpašniekiem ir tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu”, 52. 

pantu, kas nosaka, ka “ēku un būvju pieslēgšana centralizētajai siltumapgādes sistēmai vai 

atslēgšana no tās nedrīkst traucēt siltuma saņemšanu pārējiem šīs sistēmas lietotājiem”, 

Dzīvokļa īpašuma likuma 9.panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “dzīvokļa 

īpašniekam attiecībā uz dzīvokļa īpašumu ir pilnīgas varas tiesības, tai skaitā tiesības valdīt un 

lietot dzīvokļa īpašumu, iegūt no tā labumu, izmantot to pēc sava ieskata mantas pavairošanai 

un vispār lietot to jebkādā veidā, ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas 

nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts 

vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem 

pakalpojumiem”, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1pantu, kas nosaka, ka “Pašvaldībām 

piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota 

institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus. Ja 

dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā 

kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecīgās pašvaldības dome var noteikt 

zemāku īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un neiekļaujot 

tajā peļņu”, 13. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus 

var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris 

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

Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, „atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. apstiprināt individuālās apkures ierīkošanu pašvaldības nekustamā īpašumā XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, dzīvoklī Nr.XXX - XXX un Nr.XXX - EUR XXX apmērā,  

3.2. noteikt īres maksu ar 01.04.2016. pašvaldības dzīvoklim Nr. XXX, Skrundā ar 

kopējo platību 68.1 m2, XXX EUR/ m2, 

3.3. noteikt īres maksu ar 01.04.2016. pašvaldības dzīvoklim Nr.XXX, Skrundā ar 

kopējo platību 51.5 m2, XXX EUR/ m2, 

3.4. noteikt, ka īres līgumu grozījumi par īres maksas izmaiņām noslēdzami rakstveidā 

uz 54 mēnešiem pēc individuālās apkures ierīkošanas,  

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
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5. § 

 Par maksas pakalpojuma noteikšanu pašvaldības specializētā transporta izmantošanai  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, 

kas nosaka, ka “tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai 

Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot, “par” – 

10 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Gunta 

STEPANOVA), Skrundas novada dome nolemj: 

1. Piekrist, ka pašvaldības iestāde “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

sniedz pašvaldības specializētā transporta pakalpojumus gulošu pacientu pārvadāšanai 

un  cilvēku ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos) pārvadāšanai, nosakot brauciena 

izmaksas EUR 0.10 (bez PVN)  par 1 kilometru +  EUR 6.79 (bez PVN)  par 1 

stundu (tāme – pielikums Nr. 7 uz 1 lpp.), 

2. Noteikt, ka apmaksu par pakalpojumu  saskaņā ar tāmi var veikt gan skaidrā naudā, 

gan ar pārskaitījumu, 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 01.04.2016., 

4. Uzdot finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI sekot līdzi degvielas cenu 

svārstībā, pēc nepieciešamības ierosināt grozījumus lēmuma 1.punktā par brauciena 1 

km izmaksām, 

5. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības iestādes “Skrundas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” direktori Sigitu PICULI, kontroli par lēmuma izpildi uzdot 

finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI un pašvaldības izpilddirektoram 

Guntim PUTNIŅAM. 
 

6. § 

Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, uzņemšanu bilancē 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.03.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par pašvaldības 

dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta ceturtās daļas 27.punktu, kas nosaka, 

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

dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos ”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

2.1. uzņemt bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda dzīvokli XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

 

 

 

 

 



9 

7. § 

Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.03.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīves vieta XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par saimniecības XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

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

XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: 2.3 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, un 12.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 12.1 ha platībā piešķirt 

jaunu nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 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. 
 

8. § 

Par saimniecības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.03.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīves vieta XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par saimniecības XXX, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no piecām zemes vienībām. 

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 9.47 ha platībā piešķirt 

jaunu nosaukumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes vienības 

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

lauksaimniecība un pievienot nekustamajam īpašumam XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

Par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 10.03.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

XXX, juridiskā adrese XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, valdes locekļa XXX 

iesniegumu par saimniecības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

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

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX - 18.5 ha 

platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX - 4.3 ha platībā, 

2.3. saskaņā ar 09.03.2016. pirkuma līgumu, reģistra Nr. XXX, kas sastādīts pie 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērināta notāra XXX prakses vietā XXX, Kuldīgā, SIA 

XXX, valdes locekļa XXX personā iegādājusies no XXX zemes vienību, kadastra 

apzīmējums XXX, 4.3 ha platībā, kas atdalāma no saimniecības XXX, Rudbāržu 

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”, 

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. sadalīt saimniecību XXX, Rudbāržu  pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX,  

3.2. atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX – 4.3 ha platībā piešķirt 

jaunu nosaukumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325; zemes 
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vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

10. § 

Par zemes vienības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, platības precizēšanu   

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata SIA „Latvijasmernieks.lv”, juridiskā adrese Pilsētas 

laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, zemes vienības XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, kadastrālās uzmērīšanas materiālus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos materiālus, konstatēts, ka dabā tika  uzmērīta  zemes vienība 

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, tās platība no 5.4 ha 

samazinājās uz 4.55 ha.  

3. Pamatojoties 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” – 11 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. precizēt zemes vienībai XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, platību no 5.4 ha uz 4.55 ha,  

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

11. § 

Par adreses piešķiršanu   

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 27.02.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto VAS 

„Latvijas dzelzceļš”, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, Nekustamā īpašuma direkcijas 

direktora V.SUKSŅA iesniegumu par adreses piešķiršanu VAS „Latvijas dzelzceļš” teritorijā 

atrodošai Sadzīves ēkai, kadastra apzīmējums XXX.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo 

daļu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

2.1. piešķirt  VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošai Sadzīves ēkai, kadastra apzīmējums 

XXX, adresi XXX, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
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12. § 

Par adreses precizēšanu nekustamam īpašumam XXX,  

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses precizēšanu nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemesgrāmatā ar Nīkrāces pagasta 

zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX reģistrēts nekustamais īpašums, kadastra numurs XXX, 

ar nosaukumu XXX, savukārt adrese ir XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. precizēt adresi nekustamajam īpašumam XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, kas sastāv no zemes vienības, kadastra numurs XXX, un ēkas, kadastra 

apzīmējums XXX (adreses klasifikatora kods XXX), uz adresi XXX, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

13. § 

Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību  

 L. ROBEŽNIECE 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2016. saņemts XXX, šobrīd uzturas krīzes 

centrā ģimenēm ar bērniem XXX, XXX, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli 

XXX, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 02.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā. 

3. Pamatojoties uz 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 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis 

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

ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. piešķirt XXX dzīvojamo telpu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz trīs mēnešiem, 

3.2. piešķirt XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli 

XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem 
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mēnešiem, 

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

pieņemšanas brīža, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

 

14. § 

 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 23.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 01.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 01.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 08.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 09.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

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, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj:  

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

XXX uz sešiem mēnešiem,  

3.2. pagarināt sociālās dzīvojamās telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, Skrundas 

novadā, īres līgumu ar XXX uz sešiem mēnešiem, 

3.3. pagarināt sociālās dzīvojamās telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres 

līgumu ar XXX uz sešiem mēnešiem, 

3.4. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, īres 

līgumu ar XXX uz trīs gadiem, 

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

XXX uz sešiem mēnešiem, slēdzot vienošanos par komunālo maksājumu parādu 

nomaksu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

15. § 

  Par īres līgumu pārslēgšanu  

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada Dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par  īres 
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līgumu pārslēgšanu uz cita īrnieka vārda. 

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

01.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu 

pārslēgt dzīvokļa īres līgumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, no XXX (mirusi) uz XXX 

vārda. 

3. Pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 13.pantu, kas nosaka, ka „dzīvojamās 

telpas īres līguma nosacījumus var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties”, un 

14. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka „īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī 

dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie 

ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā 

īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus”, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

3.1. atļaut pārslēgt dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres līgumu no XXX 

vārda uz XXX vārda, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

16. § 

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 16.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu 

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

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 19.02.2016. saņemts XXX, dzīvo Lielbritānijā, 

iesniegums par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa XXX,  Skrundā, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 22.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

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

XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. 

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

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris 

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

ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

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

tiesības uz dzīvokli XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

3.2. pārtraukt ar XXX, dzīvo Lielbritānijā, īres līguma tiesības uz dzīvokli XXX,  

Skrundā, Skrundas novadā, 

3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, īres 

līguma tiesības uz dzīvokli XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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17. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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 08.03.2016. saņemts iesniegums no XXX par XXX, 

personas kods XXX, deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, 

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

novada pašvaldībai un ir izīrēts arī XXX, 

2.3.09.03.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradusies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

3. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. pantu, kas paredz deklarēto 

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

Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.72 ”Kārtībā, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 11 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā,  

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

FREIMANI.  
 

18. § 

 Par saistošo noteikumu Nr. 6/2016 “Skrundas novada teritorijas  

kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz ”Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka “Dome ir 

tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas 

nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu” un 6. 

punktu, kas nosaka, ka “Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo 

atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: par sanitārās 

tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, 

izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) 

kopšanu”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6/2016 “Skrundas novada teritorijas kopšanas 

un būvju uzturēšanas noteikumi” (pielikums Nr. 8 uz 8 lpp.). 
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19. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2016 “Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu”, 43.panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “Dome ir tiesīga izdot saistošus 

noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos, šādos jautājumos: par sabiedrisko kārtību”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 5.pantu, kas nosaka, ka “pašvaldību domes ir tiesīgas izdot saistošos noteikumus un 

paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu likumā "Par pašvaldībām" noteiktajos 

gadījumos”, 26.panta 3.daļu, kas nosaka, ka “pašvaldību domes var apstiprināt saistošos 

noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz 

trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš četrsimt euro”, atklāti 

balsojot, „par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

- Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2016 “Grozījumi 2011.gada 22.septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” 

(pielikums Nr. 9 uz 2 lpp.). 
 

20. § 

 Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.03.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīves vieta XXX, 

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, pieder XXX saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

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

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

XXX, XXX ha platībā. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

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

Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu XXX, Nīkrāces  pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

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

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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platībā piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 

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. 
 

21. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par ēku īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu dzīvojamai 

mājai un saimniecības ēkai XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads.  

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” trešo 

daļu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, 

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

2.1. izveidot ēku īpašumu dzīvojamai mājai, kadastra apzīmējums XXX, un 

saimniecības ēkai, kadastra apzīmējums XXX, kuras atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu XXX; piešķirt nosaukumu un adresi XXX, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, LV-3307, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

22. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 23.03.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīves vieta XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par noteikumu 

izsniegšanu nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, pieder XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 12.64 ha platībā, 

2.3. ar 17.03.2016. pirkuma līgumu Nr.5, kas sastādīts Skrundas novada bāriņtiesā, 

„Dārdedzēs”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, XXX iegādājies daļu 

no nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs 

XXX, 4.19 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 
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nekustamā īpašuma “Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā 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. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

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

plānojumam. 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukums XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciālistam Didzim STRAZDIŅAM, kurš informē deputātus un klātesošos pašvaldības 

darbiniekus par izstrādāto Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģiju, kas izstrādāta 

projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros. 

Didzis STRAZDIŅŠ lūdz deputātus iepazīties ar pašvaldības mārketinga stratēģiju, īpašu 

uzmanību pievēršot trešajai un ceturtajai dokumenta sadaļai. Pašvaldības attīstības mērķi ir 

paaugstināt gan iedzīvotāju skaitu, gan uzņēmēju skaitu, gan apmeklētāju skaitu. Mārketinga 

stratēģija izstrādāta ņemot vērā pieejamos līdzekļus. Iecerēts katru gadu papildināt šo 

dokumentu, sekojot līdzi, cik tuvu pašvaldība pietuvojusies izvirzītajiem mērķiem. Didzis 

STRAZDIŅŠ ierosina deputātiem tuvāko dienu laikā iesniegt savus ieteikumus mārketinga 

stratēģijai.  
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājam 

Ritvaram STEPANOVAM, kurš informē par paveiktiem darbiem teritorijas labiekārtošanā, 

apmeklētāju skaita pieplūdumu pašvaldības teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā. Pašreiz teritorijā atrodas viens uzraugs, kuram ir piešķirta mašīna. Tuvākā nākotnē 

plānots piesaistīt teritorijas uzraudzībai vēl vienu cilvēku, realizējot Nodarbinātības Valsts 

aģentūras projektu bezdarbnieku nodarbinātībai vai jauniešu nodarbinātībai. Ritvars 

STEPANOVS uzsver, ka sākotnējā iecere par teritorijas “Mežaine” kā interesentu apskates 

objekta izveidošanu jau tagad ir sevi atpelnījusi. 

 

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

sēdi par slēgtu. Nākamā apvienotā komiteju sēde 21.aprīlī, plkst. 800, kārtējā domes sēde 

28.aprīlī, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0900 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece  

          24.03.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          24.03.2016.  


