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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 28.aprīlī                                                      Nr.5 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

Informācijai: XXX par nekustamā īpašuma nodokli īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

1. Par  SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2015.gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 

2015.gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par Skrundas novada pašvaldības iestādi “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

amatu savienošanu 

5. Par maksas noteikšanu Skrundas pilsētas 20-gadei veltītam foto albūmam 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

8. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

9. Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, 

izlietošanas un uzskaites kārtība Skrundas novada pašvaldībā” apstiprināšanu  

10.  Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu  

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

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

nosaukuma piešķiršanu  

14. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  
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17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai  

18. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, apstiprināšanu  

19. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

20. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

21. Par Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 6.§) lēmuma “Par 

pašvaldības autoceļu nodošanu” grozīšanu  

22. Par lūgumu dzēst zemesgrāmatā aizlieguma atzīmi atsavināt nekustamos īpašumus XXX, 

kadastra Nr. XXX, un XXX, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ieguldot 

tos SIA “Skrundas komunālā saimniecība” reģ. Nr. 41203022001, pamatkapitālā 

23. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu  

24. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

25. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

26. Par īres līgumu pagarināšanu  

27. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

28. Par Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

29. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās  

deputāti: Aldis BALODIS 

 Andris BERGMANIS 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

Juris JAUNZEMS  

Zigurds PURIŅŠ  

Ivo BĀRS  

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ainārs ZANKOVSKIS (starptautiska projekta ietvaros atrodas Turcijā) 

Gunta STEPANOVA (aizņemta pamatdarbā) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās:  

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 
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tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 

Pašvaldības galvenā grāmatvede   Gunta SVARA 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par pilnvarojumu pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM parakstīt vienošanos 

ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par zemes gabala nomu elektrotransportlīdzekļu 

uzlādes stacijas būvniecībai 

2. Par Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA iesniegumu 
 

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” – 12 (Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo 

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

dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par  SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2015.gada pārskata un SIA “Skrundas TV” 

2015.gada pārskata apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu  

3. Par Skrundas novada pašvaldības iestādi “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

4. Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par 

amatu savienošanu 

5. Par maksas noteikšanu Skrundas pilsētas 20-gadei veltītam foto albūmam 

6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

8. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu 

9. Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, 

izlietošanas un uzskaites kārtība Skrundas novada pašvaldībā” apstiprināšanu  

10.  Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu  

11. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu  

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

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

nosaukuma piešķiršanu  

14. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 



4 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, zemes vienības sadalīšanai  

18. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, apstiprināšanu  

19. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

20. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

21. Par Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 6.§) lēmuma “Par 

pašvaldības autoceļu nodošanu” grozīšanu  

22. Par lūgumu dzēst zemesgrāmatā aizlieguma atzīmi atsavināt nekustamos īpašumus XXX, 

kadastra Nr. XXX, un XXX, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ieguldot 

tos SIA “Skrundas komunālā saimniecība” reģ. Nr. 41203022001, pamatkapitālā 

23. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu  

24. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

25. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvojamo platību 

26. Par īres līgumu pagarināšanu  

27. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

28. Par Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

29. Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

30. Par pilnvarojumu pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM parakstīt vienošanos 

ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par zemes gabala nomu elektrotransportlīdzekļu 

uzlādes stacijas būvniecībai 

31. Par Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA iesniegumu 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē, ka uz domes sēdi tika uzaicināts XXX par 

nekustamā īpašuma nodokli īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. XXX 

informējis pašvaldību, ka uz sēdi nevarēs ierasties. Nodokļu administratore Aija KĀPIŅA 

XXX sagatavojusi atbildi par neskaidriem jautājumiem saistībā ar nekustamā īpašuma 

nodokli. 

 

1. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2015.gada pārskata  

un SIA “Skrundas TV” 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegumu par SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” 2015.gada pārskata apstiprināšanu, izskata SIA “Skrundas 

TV” 2015.gada pārskatu. 

2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

66.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka „tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt 

lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2015. gada pārskatu 

(pielikums Nr. 1 uz 23 lpp.), 

2.2. apstiprināt SIA “Skrundas TV” 2015.gada pārskatu (pielikums Nr. 2 uz 8 lp.). 
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 2. §  

 Par Skrundas novada pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības 2015.gada pārskatu.  

2. Pamatojoties uz LR 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”, atklāti balsojot, „par” – 12 

(Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 2015.gada pārskatu (skaidrojums par 

2015.gada budžeta izpildi - pielikums Nr. 3 uz 16 lpp.). 
 

3. § 

Par Skrundas novada pašvaldības iestādi “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības 

kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus” un 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, kas nosaka, ka “attiecībā uz pastarpinātās 

pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 

17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi” un 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka 

“nododot tās pārvaldes uzdevumus citai iestādei, — rezultātā iestāde beidz pastāvēt”, atklāti 

balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

1. Pievienot, to likvidējot, Skrundas novada pašvaldības iestādi „Alternatīvās aprūpes 

dienas centrs”, un nododot tās pārvaldes uzdevumus Skrundas novada pašvaldības 

aģentūrai „Sociālais dienests”, nodokļu maksātāja Nr.90002510721, kā rezultātā 

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” beidz 

pastāvēt, 

2. Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

likvidāciju pabeigt līdz 2016.gada 31.jūlijam, 

3. Izveidot Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

likvidācijas  komisiju sekojošā sastāvā: 

  Komisijas priekšsēdētājs –  pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ, 

Komisijas locekļi –  pašvaldības iestādes “Alternatīvās aprūpes dienas 

centrs” vadītāja Daina ĀBELE, 

 pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Ināra 

MUCENIECE,  

4. Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

valdījumā, lietošanā un apsaimniekošanā esošo kustamo mantu nodot bezatlīdzības 

īpašumā Skrundas novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”,  

5. Lēmuma izpildi nodrošināt Skrundas novada pašvaldības iestādes „ Alternatīvās 

aprūpes dienas centrs” vadītājai Dainai ĀBELEI un Skrundas novada pašvaldības 

aģentūras „Sociālais dienests” direktorei Andai VĪTOLAI  saskaņā ar valsts normatīvo 

aktu prasībām un Skrundas novada domes lēmumiem, 

http://likumi.lv/doc.php?id=63545#p15
http://likumi.lv/doc.php?id=63545#p17
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6. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM, 

7. No 2016.gada 1.augusta pašvaldības iestādes “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” 

funkcijas - dienas laikā nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas personām ar funkcionāliem (kustību, redzes, dzirdes un garīgiem) 

traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod 

tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, nodrošināt Skrundas novada pašvaldības 

aģentūrai „Sociālais dienests”. 
 

4. § 

Par Skrundas novada domes priekšsēdētājas  

Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par amatu savienošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto 

priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot amatu ar 

valdes priekšsēdētājas amatu biedrībā “CURONICA” un darbu Kuldīgas novada un Skrundas 

novada Civilās aizsardzības komisijā.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu kas nosaka, ka 

„tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos” un likumu „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektās daļas 2. un 4. 

punktu, kas nosaka, ka “pašvaldību domju priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju 

priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, publisku 

personu iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un 

viņa vietniekiem, Saeimas Kancelejas direktoram un viņa vietniekiem, pagastu vai pilsētu 

pārvalžu vadītājiem novadu pašvaldībās ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

2)amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta četrpadsmitajā daļā nav noteikts citādi; 

4)citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 

saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā 

nepiedalās domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE, pamatojoties uz LR likumu „Par 

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

dome nolemj:  

 - Atļaut Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI savienot  

amatu ar valdes priekšsēdētājas amatu biedrībā “CURONICA”, reģ. Nr. 40008145230, 

un darbu Kuldīgas novada un Skrundas novada Civilās aizsardzības komisijā. 
 

5. § 

 Par maksas noteikšanu Skrundas pilsētas 20-gadei veltītam foto albūmam 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata attīstības nodaļas ierosinājumu par godu Skrundas 20-gadei 

izdot  mākslas foto albūmu „Esmu Skrundā” ar iespējām to iegādāties. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 
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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” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 

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

2.1. apstiprināt maksu 15.00 EUR (tajā skaitā 12 % PVN) par Skrundas pilsētas 20-

gadei veltīto mākslas foto albūmu, 

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

2.3. kontroli par pieņemto lēmumu uzdot pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai Inārai 

MUCENIECEI un grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI. 
 

6. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/7 no 19.04.2016. 

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” – 11 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Gunārs 

ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāts 

Ivo BĀRS, pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/7 no 19.04.2016. par nekustamo īpašuma XXX, Ciecerē, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izsoli (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.). 
 

7. § 

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas  

komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 
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komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/6 no 19.04.2016., 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 

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” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, 

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

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

novadā, kadastra Nr. XXX, ar nosacīto cenu EUR 4200.00 (četri tūkstoši divi simti 

euro), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/6 no 19.04.2016. (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.),  

2.3. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai rīkot nekustamā 

īpašuma izsoli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 6 uz 3 lpp.), 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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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. 
 

8. § 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka 

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

var noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu pieņemšana, 27.punktu, kas nosaka, ka tikai 

dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par interešu 

konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „valsts 

amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida 

mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai 

darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā 

persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī 

neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. Pirms ziedojuma vai 

mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas atļauja”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

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

nolemj: 

1. Atļaut Skrundas novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no SIA 

„Saldus ceļinieks”, reģ. Nr. 48503000026, juridiskā adrese Brīvības iela 11A, Saldus, 

Saldus novads, 500 EUR (pieci simti euro) apmērā. Dāvinājuma mērķis – fotoalbuma 

”Esmu Skrundā”, kas veltīts Skrundas pilsētas divdesmit pastāvēšanas gadiem,  

izdošana, 

2. Pilnvarot Skrundas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI 

parakstīt Ziedojuma  līgumu (pielikums Nr. 7 uz 1 lp.), 

3. Noteikt domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI ievērot normatīvajos aktos 

noteikto prasību izpildi attiecībā uz dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz dāvinātāju (ziedotāju). 
 

9. § 

Par Skrundas novada pašvaldības noteikumu “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, 

izlietošanas un uzskaites kārtība Skrundas novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī 

kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, 

aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā”, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības noteikumus “Dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Skrundas novada pašvaldībā 

(pielikums Nr. 8 uz 7 lpp.). 
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10. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 

“Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

  L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome apstiprināt pašvaldības nolikumu” un 24.pantu, kas nosaka pašvaldības nolikuma 

saturu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, kas nosaka, ka “atvasinātas publiskas 

personas orgāns, izveidojot pastarpinātās pārvaldes iestādi, izdod iestādes nolikumu. Uz 

pastarpinātās pārvaldes iestādes nolikumu attiecas šā likuma 16.panta otrās daļas noteikumi”, 

Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka “valsts institūcijām un pašvaldībām ir 

tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, “par” – 

12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8/2016 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” (pielikums Nr. 

9 uz 2 lpp.). 
 

11. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2016 “Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu    

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu, kas 

nosaka, ka “šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un 

personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos 

noteikumos”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9/2016 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada 

iedzīvotājiem”” (pielikums Nr. 10 uz 2 lpp.). 
 

12. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldības nodokļu administratores Aijas 

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

bezstrīdus kārtībā no personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu saņemšanas nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:  

2.1. XXX, personas kods XXX, dzīves vietas deklarētā adrese XXX, Zosēnu pagasts, 

Jaunpiebalgas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā par 

laika periodu no 26.02.2015. līdz 28.04.2016. par īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas 

http://likumi.lv/doc.php?id=63545#p16
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novadā, īpašuma kadastra Nr. XXX, ir EUR 76.09 (septiņdesmit seši euro, deviņi 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 37.41 (trīsdesmit septiņi euro, četrdesmit viens cents), 

nokavējuma nauda EUR 38.68 (trīsdesmit astoņi euro, sešdesmit astoņi centi), 

2.2. XXX, personas kods XXX, dzīves vietas deklarētā adrese XXX, Jaunmuiža, 

Skrundas pagasts, Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības 

budžetā uz 28.04.2016. par īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

īpašuma kadastra Nr. XXX, EUR 533.77 (pieci simti trīsdesmit trīs euro, septiņdesmit 

septiņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 368.13 (trīs simti sešdesmit astoņi, euro, 

trīspadsmit centi), nokavējuma nauda EUR 165.64 (viens simts sešdesmit pieci euro, 

sešdesmit četri centi), 

2.3. XXX, personas kods XXX, dzīves vietas deklarētā adrese XXX, Skrunda, 

Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā no 

29.01.2015. līdz 28.04.2016. par īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īpašuma 

kadastra Nr. XXX, EUR 13.09 (trīspadsmit euro, deviņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 

8.76 (astoņi euro, septiņdesmit seši centi), nokavējuma nauda EUR 4.33 (četri euro, 

trīsdesmit trīs centi). 

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

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

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

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas 

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 

termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā „Par 

nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja 

iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu 

uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim” un likuma „Par nodokļiem nodevām” 

18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: 

piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un 

citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka ”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu 

aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu 

administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda 

naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, 

un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī 

izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 

administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu 

piedziņu”, atklāti balsojot, ,,par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, 

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

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

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu no: 

3.1.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Zosēnu pagasts, 

Jaunpiebalgas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr. XXX, EUR 76.09 

(septiņdesmit seši euro, deviņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 37.41 (trīsdesmit septiņi 

euro, četrdesmit viens cents), nokavējuma nauda EUR 38.68 (trīsdesmit astoņi euro, 
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sešdesmit astoņi centi), 

3.1.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Jaunmuiža, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 

īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr. XXX, EUR 

533.77, (pieci simti trīsdesmit trīs euro, septiņdesmit septiņi centi) t.sk. pamatparāds 

EUR 368.13 (trīs simti sešdesmit astoņi euro, trīspadsmit centi), nokavējuma nauda 

EUR 165.64 (viens simts sešdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi), 

3.1.3. XXX, personas kods XXX, deklarētā dzīves vietas adrese XXX, Skrunda, 

Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, īpašuma kadastra Nr. XXX, EUR 13.09 (trīspadsmit euro 

deviņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 8.76 (astoņi euro septiņdesmit seši centi), 

nokavējuma nauda EUR 4.33 (četri euro trīsdesmit trīs centi), 

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

3.3. lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par 

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

13. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.04.2016. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads, un XXX, dzīvesvieta XXX, Baldone, Baldones 

novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 

Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no septiņām 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 

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”  - 12 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

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

nolemj: 

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

atdalāmām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 7.6  ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu XXX, 3.0  ha platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 7.8  ha platībā un ar 

kadastra apzīmējumu XXX, 7.2 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu XXX, Skrundas 

pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 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. 
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14. § 

 Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu    

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīves vieta XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, pilnvarotās personas XXX  

(01.04.2016. Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS izdota pilnvara 

Nr. XXX) iesniegumu par nekustamā īpašuma 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 Nr. 

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

2.2. īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 1.3 ha 

platībā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 7.2 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 

XXX, 0.9 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” – 12 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

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

nolemj: 

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

Nr. XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 7.2 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. 
 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīves vieta XXX, 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, ka nekustamais īpašums XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma 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, 
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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 XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, 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. 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. atdalāmai zemes vienībai piešķirams nosaukums XXX, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 15.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

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

izsniegšanu nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu XXX sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums XXX, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma 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 XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti 

balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

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

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

apzīmējumu XXX sadalīšanu, 

3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā 

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 
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3.5. noteikt, ka zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

 3.6. atdalāmai zemes vienībai piešķirams nosaukums XXX, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīves vieta XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par noteikumu izsniegšanu 

nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu XXX sadalīšanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder XXX un XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. XXX. 

3. 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 XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, atklāti balsojot, “par”  - 12 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas 

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

XXX sadalīšanu, 

3.2. zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā 

materiāla pamatu izmantojams zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, 

3.6. atdalāmām zemes vienībām: 0.9 ha platībā piešķirama adrese XXX, Skrunda, 

Skrundas novads, un  2.2183 ha platībā piešķirams nosaukums XXX, Skrunda, 

Skrundas novads, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam  

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.04.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. 

2. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 
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projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.noteikumiem 

Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” , likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 

brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 

ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma 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”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt 12.04.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, kadastra Nr. 

XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 4.27 ha platībā jaunu nosaukumu XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 8.37 ha platībā atstāt nosaukumu XXX, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, LV- 3325, zemes gabala lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

19. § 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības XXX,  

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un adreses piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 21.03.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas 

XXX iesniegumu par atļauju izpirkt zemes vienību 0.26 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, uz kura atrodas būvju īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.38 ha platībā piekrīt 

pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes XXX sēdes (prot. Nr.14, 16.§) lēmumu „Par 

pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu laiku apvidos”. 

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

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

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

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra 

noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un Ministru kabineta 20.06.20006. 

noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis 
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BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, ar kadastra apzīmējumu XXX:  

3.1.1. atdalāmai zemes vienībai 0.26 ha platībā, piešķirt adresi XXX, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas 

mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, 

3.1.2. paliekošai zemes vienībai 0.12 ha platībā un uz tā atrodošām ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem: XXX un XXX, piešķirt adresi XXX, Rudbārži, 

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.  
 

20. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, nosaukuma maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, iesniegumu par  nosaukuma piešķiršanu 

mantojamai zemes vienībai, kadastra apzīmējums XXX, XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā.  

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 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 18.februāra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi”, 

atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. izmainīt zemes vienībai XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 3.6 ha platībā, 

kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu uz nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, LV-3307, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

21. § 

Par Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 6.§)  

lēmuma “Par pašvaldības autoceļu nodošanu” grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto AS 

„Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu vadītājas Janas GŪTAS iesniegumu par izmaiņām 

Skrundas novada domes 24.09.2015. lēmumā.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka 
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“tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas sesto punktu, kas nosaka, ka “publiskas 

personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: nododot bez atlīdzības”, 4.panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka “valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 

atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”. un 4.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka “Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes 

vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas 

personas manta”, 42.panta otro daļu, kas nosaka, ka “atvasinātas publiskas personas 

nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts 

īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas 

personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes 

funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai 

nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts 

īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas 

publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais 

īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par 

atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts 

pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod 

tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi”, 43.pantu, kas 

nosaka, ka “šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas 

(amatpersonas)” un Pārejas noteikumu 3.punktu, kas nosaka, ka “ja Ministru kabinets nav 

izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu konkrētās pašvaldības teritorijā, valstij 

piekrītošās ēkas (būves) var nodot īpašumā bez atlīdzības pašvaldībai un pašvaldībām 

piekrītošās ēkas (būves) var nodot īpašumā bez atlīdzības valstij vai citai pašvaldībai, iepriekš 

tās neierakstot zemesgrāmatā, kā arī nodot šīs ēkas (būves) bez attiecīgo zemesgabalu 

nodošanas”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, 

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

2.1. grozīt Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr.15, 6.§) lēmumu „Par 

pašvaldības autoceļu nodošanu” un izteikt to šādā redakcijā: 

“3.1. nodot valstij bez atlīdzības īpašumā pašvaldībai piederošos nekustamos 

īpašumus – autoceļus:  

3.1.1. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

3.1.2. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

3.1.3. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

 3.1.4. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

3.2. pašvaldības nekustamie īpašumi – autoceļi: XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, XXX, kadastra Nr. XXX, XXX, kadastra Nr. XXX, un 

XXX, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, tiek nodoti valstij 

piekrītošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības 

nodrošināšanai, 

3.3. noteikt Zemkopības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamos 

īpašumus – autoceļus: XXX, kadastra Nr. XXX, XXX, kadastra Nr. XXX, XXX, 

kadastra Nr. XXX un XXX, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novada: 

ar lietu tiesībām un pienākumu bez atlīdzības nodot to Skrundas novada pašvaldībai, 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p42
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p5
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
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ja tas vairs netiek izmantots AS “Latvijas valsts meži” saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai, pēc nekustamo īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā attiecīgi par to 

izdarot atzīmi zemesgrāmatā,” 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

22. § 

Par lūgumu dzēst zemesgrāmatā aizlieguma atzīmi atsavināt nekustamos īpašumus 

XXX, kadastra Nr. XXX, un XXX, kadastra Nr. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, ieguldot tos SIA “Skrundas komunālā saimniecība” reģ. Nr. 41203022001, 

pamatkapitālā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1.1. 27.05.2015. Ministru kabinets izdevis rīkojumu Nr. XXX “XXX” (turpmāk – 

Rīkojums), 

2. Rīkojuma 7. un 8. punkts paredzēja nodot bez atlīdzības Skrundas novada 

pašvaldības īpašumā valsts nekustamā īpašuma "Skrundas arodvidusskola" 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr. XXX) daļu - 10 būves (būvju kadastra apzīmējumi: 

XXX) un tām funkcionāli piekritīgās zemes vienības (zemes vienības kadastra 

apzīmējums XXX) daļu aptuveni 5.88 ha platībā Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kopā ar nekustamā īpašuma ekspluatācijai nepieciešamajiem piederumiem, 

inženiertīkliem, inženierbūvēm un komunikācijām. Skrundas novada pašvaldībai 

saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu  

rīkojuma 7. punktā minēto nekustamo īpašumu atļāva izmantot, lai nodrošinātu likuma 

"Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteikto funkciju izpildi - 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, 

siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, kā 

arī gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, 

ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, laukumu un citu 

publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu 

pasākumi, kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), 

1.3. izpildot Rīkojuma 7. un 8. punktu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts 

nekustamais īpašums XXX, kadastra Nr. XXX, un XXX, kadastra Nr. XXX, 

vienlaicīgi reģistrējot zemesgrāmatā aizlieguma atzīmi nekustamo īpašumu atsavināt 

un apgrūtināt ar hipotēku, 

1.4. likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, 

kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās, 

1.5. Skrundas novada pašvaldībā likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. 

punktā noteikto funkciju izpilde - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds, tiek organizēta ar pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Skrundas 

komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, starpniecību. 

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka 

“tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai 

privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”, atklāti balsojot, 

“par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 
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SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

2.1. lūgt Ministru Kabineta atļauju dzēst zemesgrāmatā aizlieguma atzīmi atsavināt 

nekustamos  īpašumus XXX, kadastra Nr. XXX, un XXX, kadastra Nr. XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ieguldot tos SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, pamatkapitālā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

23. § 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu un Skrundas 

novada pašvaldībā 31.03.2016. saņemto XXX iesniegumu ar lūgumu piešķirt sociālo statusu 

pašvaldībai piederošam dzīvoklim XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām” 

4.panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas 

statusa noteikšana kārtību un nosaka, ka „sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas 

statusu nosaka vai atceļ attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu”, trešā daļa 

nosaka, ka „sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, 

kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā izteikušas vēlēšanos 

īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta 

noteikumos paredzēto normu”, 5.pants nosaka personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt 

sociālos dzīvokļus”, Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 7/2011 “Par 

sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”, un izvērtējot Skrundas novada Dzīvokļu komisijas rīcībā 

esošo informāciju, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, 

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

2.1. piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, ar 01.05.2016., 

2.2. par pieņemto lēmumu informēt finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI un 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Gunu SKREBELI, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

24. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 11.04.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

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

platību Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 11.04.2016. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

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

dzīvojamo platību Skrundā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 13.04.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu 
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pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt 

dzīvokli Rudbāržos. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7.pantu, kas 

nosaka kārtību, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā, atklāti 

balsojot, “par” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

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

risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

pirmām kārtām, 

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

jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību 

nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.3. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu 

jautājumu risināšanas reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību 

nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

25. § 

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, ka: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 31.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 05.04.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Skrundā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 13.04.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržos. 

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”- 12 (Aldis BALODIS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 

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

nolemj: 

3.1. piešķirt XXX dzīvojamo telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, slēdzot īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.2. piešķirt XXX dzīvojamo telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, slēdzot īres 

līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

pieņemšanas brīža, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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26. § 

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 23.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Kušaiņos, 

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

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 24.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 29.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 31.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 01.04.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

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

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 06.04.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

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

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 08.04.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu dzīvoklim Kušaiņu ielā 

4-10, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

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

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

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

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

telpas īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” -

nav, Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

īres līgumu ar XXX uz trīs mēnešiem, slēdzot vienošanos par parādu nomaksu ar SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība”, 

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

XXX uz trīs mēnešiem,  

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

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar XXX uz sešiem mēnešiem, 

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

uz sešiem mēnešiem, 

3.5. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

īres līgumu ar XXX uz vienu gadu, 

3.6. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

īres līgumu ar XXX uz sešiem mēnešiem, 

3.7. pagarināt dzīvojamās telpas XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

īres līgumu ar XXX uz trīs gadiem, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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27. § 

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 13.04.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

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

Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 14.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

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

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 14.03.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

Skrundas 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” – 12 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

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

dzīvokli XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, īres līguma 

tiesības uz dzīvokli XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā  

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

28. § 

Par Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka 

“pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, 61. 

panta trešo daļu, kas nosaka, ka “valdes, komisijas un darba grupas darbojas saskaņā ar domes 

apstiprinātajiem nolikumiem”, likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pants 

nosaka institūciju, kura pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu, ievērojot šā likuma 

noteikumus un pašvaldības domes saistošos noteikumus, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, 

Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikumu (pielikums 

Nr.11 uz 3 lpp.), 

2. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā 2016. gada 1. maijā, 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Skrundas novada domes 27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 

15.§) apstiprināto Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas darbības 
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nolikumu,  

4. Noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

29. § 

Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz  Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir 

pienākums savā administratīvajā teritorijā atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu 

nometnes, likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 27. punktu,  kas nosaka, ka 

,,tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” 

– 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu un radošo 

darbnīcu projektu konkursa nolikumu (pielikums Nr. 12 uz 7 lpp.), 

2. Izveidot projektu konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: 

2.1. Inga FLUGRĀTE – Izglītības nodaļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja, 

2.2. Dace GRĀVELE – novada izglītības darba metodiķe - komisijas 

priekšsēdētājas vietniece, 

2.3. Gunta  STEPANOVA – domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja - komisijas locekle, 

2.4 Zigurds PURIŅŠ – domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas loceklis - komisijas loceklis, 

2.5. Kristīne VĒRDIŅA – pašvaldības projektu speciāliste - komisijas locekle. 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izglītības nodaļas vadītāju Ingu FLUGRĀTI. 
 

30. § 

Par pilnvarojumu pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM parakstīt 

vienošanos ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par zemes gabala nomu 

elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas būvniecībai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē deputātus par iespējamu zemes gabala nomu 

Skrundas pilsētā tirgus laukuma teritorijā elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas ierīkošanai.  

2. Saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”, atklāti balsojot, “par” – 

12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

- Pilnvarot Skrundas novada pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU slēgt 

vienošanos (projekts – pielikums Nr. 13 uz 3 lpp.) ar VAS “Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” valdes locekli Imantu PAEGLĪTI par  zemes gabala Skrundas pilsētā, 

Skrundas novadā, nomas līguma slēgšanu, lai veiktu elektrotransportlīdzekļu uzlādes 

stacijas būvniecību.  
 

 

 

 



25 

31. § 

Par Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA iesniegumu 

L. ROBEŽNIECE, R. STEPANOVS 

 

1. Skrundas novada dome izskata 27.04.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Raņķu 

pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ritvara STEPANOVA iesniegumu par papildus maksas 

pakalpojuma noteikšanu pašvaldības teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājam 

Ritvaram STEPANOVAM, kurš sniedz skaidrojumu par nepieciešamību noteikt papildus 

maksas pakalpojumu, rīkojot Mežaines teritorijā publiskus pasākumus. 

2. Pamatojoties uz LR 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” – 12 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Juris 

JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 

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

2.1. papildināt Skrundas novada domes 28.01.2016. sēdes (prot. Nr. 1, 5.§) lēmuma 

“Par ieejas maksas noteikšanu teritorijā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā” 

2.1.punktu ar maksas pakalpojumu – “Ieeja teritorijā grupai, rīkojot publisku 

pasākumu, 1 personai - 2.48 (ar PNV 3 EUR)”, 

2.2. noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 01.05.2016. 

 

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

sēdi par slēgtu. Nākamā apvienotā komiteju sēde 19.maijā, plkst. 800, kārtējā domes sēde 

26.maijā, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0845 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece  

          28.04.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          28.04.2016.  


