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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 25.februārī                                                      Nr.3 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par turpmāku dalību Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 

kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu atlasē ar Skrundas 

aglomerācijas kanalizācijas vada izbūves projektu 

2. Par prioritāri atjaunojamiem grants seguma ceļiem Skrundas novadā 

3. Par debitoru parādu norakstīšanu  

4. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas XXX (izlaides gads 1976.), valsts 

reģistrācijas Nr. XXX, atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

5. Par dzīvojamās ēkas un šķūņa Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu 

6. Par dzīvojamās ēkas Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu  

7. Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

9. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai 

10. Par maksas noteikšanu suvenīriem ar Skrundas simboliku 

11. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei – dzīvojamai mājai XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā 

12. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai un pievienošanu zemes vienībai XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

13. Par zemes vienības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

14. Par adreses piešķiršanu un ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē 

15. Par īres līgumu pagarināšanu  

16. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

17. Par īres līgumu pārslēgšanu 

18. Par dzīvokļa maiņu 

19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

20. Par Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 25.§) lēmuma “Par 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 3.5.punkta atcelšanu 
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās  

deputāti: Aldis BALODIS 

 Ivo BĀRS 

 Andris BERGMANIS 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Ainārs ZANKOVSKIS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

Ainars PIĻECKIS 

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Zigurds PURIŅŠ (slims) 

 

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 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

projektu speciāliste    Kristīne VĒRDIŅA 

jaunatnes lietu speciāliste    Baiba EVERSONE 

 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieguldot to SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

pamatkapitālā 

2. Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

3. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam 6209E1010 Raiņa iela, Skrunda, 

Skrundas novads, apstiprināšanu  

4. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam Bānīša iela, Skrunda, Skrundas 

novads, apstiprināšanu  

5. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam 6209E1005 Liepājas iela (A9), 

Skrunda, Skrundas novads, apstiprināšanu  

6. Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma 

piešķiršanu  

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

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

novadā, zemes vienības sadalīšanai 

9. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

10. Par Skrundas novada domes 29.10.2015. sēdes (prot. Nr. 16, 10.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu” 

2.2.punkta grozīšanu 

11. Par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

12. Par ēku uzņemšanu pašvaldības bilancē 

13. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu 

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” – 13 (Aldis BALODIS, 

Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris 

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

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

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par turpmāku dalību Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu 

kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu atlasē ar Skrundas 

aglomerācijas kanalizācijas vada izbūves projektu 

2. Par prioritāri atjaunojamiem grants seguma ceļiem Skrundas novadā 

3. Par debitoru parādu norakstīšanu  

4. Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas XXX (izlaides gads 1976.), valsts 

reģistrācijas Nr. XXX, atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

5. Par dzīvojamās ēkas un šķūņa Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu 

6. Par dzīvojamās ēkas Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu  

7. Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu  

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

noteikumu apstiprināšanu  

9. Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai 

10. Par maksas noteikšanu suvenīriem ar Skrundas simboliku 

11. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei – dzīvojamai mājai XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā 

12. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai un pievienošanu zemes vienībai XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

13. Par zemes vienības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

14. Par adreses piešķiršanu un ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē 

15. Par īres līgumu pagarināšanu  

16. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

17. Par īres līgumu pārslēgšanu 

18. Par dzīvokļa maiņu 

19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

20. Par Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 25.§) lēmuma “Par 
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deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 3.5.punkta atcelšanu 

21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu , ieguldot to SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

pamatkapitālā 

22. Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

23. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam 6209E1010 Raiņa iela, 

Skrunda, Skrundas novads, apstiprināšanu  

24. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam Bānīša iela, Skrunda, Skrundas 

novads, apstiprināšanu  

25. Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam 6209E1005 Liepājas iela (A9), 

Skrunda, Skrundas novads, apstiprināšanu  

26. Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma 

piešķiršanu  

27. Par saimniecības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

29. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

30. Par Skrundas novada domes 29.10.2015. sēdes (prot. Nr. 16, 10.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu” 

2.2.punkta grozīšanu 

31. Par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

32. Par ēku uzņemšanu pašvaldības bilancē 

33. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu 

Skrundas novadā” 

 

1. § 

Par turpmāku dalību Kohēzijas fonda darbības programmas  

“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu 

izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 

pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu atlasē ar Skrundas aglomerācijas 

kanalizācijas vada izbūves projektu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 04.02.2016. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas vēstuli Nr. 4.3-2/18-1e/814 par Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 

efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projektu 

priekšatlasi, kurā plāno iekļaut Skrundas aglomerāciju atbalstāmo aglomerāciju sarakstā, 

kurām projektu iesniegumu atlase tiks izsludināta pēc 2016.gada.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada dome 30.12.2015. sēdē (prot. Nr. 19, 4.§) ar lēmumu “Par 

konceptuālu atbalstu galvojuma piešķiršanai SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

kanalizācijas vada izbūves projektam Skrundas pilsētā” konceptuāli atbalstīja 

galvojuma piešķiršanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kanalizācijas vada 

izbūves projektam Skrundas aglomerācijā, piedaloties Kohēzijas fonda darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un 

resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un 
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uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas 

iespējas” aktivitātēs, 

2.2. realizējot kanalizācijas vada izbūves projektu Skrundas aglomerācijā, pēc SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība” izvērtējuma nebūs iespējams nodrošināt projekta 

realizācijas mērķi – pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju 

skaits - 181 iedzīvotājs. 

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

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

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

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

PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

- neatbalstīt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” turpmāku dalību Kohēzijas fonda 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides 

aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 

nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projektu iesniegumu atlasē ar Skrundas 

aglomerācijas kanalizācijas vada izbūves projektu. 
 

2. § 

 Par prioritāri atjaunojamiem grants seguma ceļiem Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

un 15.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt 

saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 

samazināšanu, kā arī, ņemot vērā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (turpmāk – 

Programma) noteiktos atbalsta saņemšanas nosacījumus uzņēmējdarbību veicinošu un 

apdzīvotību saglabājošu, nozīmīgu pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei,  

izvērtējot publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus no novada uzņēmējiem 

(pielikums Nr. 1 uz 3 lpp.), kā arī sarindojot rekonstruējamos grants ceļus atbilstoši Skrundas 

novada domes 30.12.2015. sēdē (prot. Nr. 19, 6.§) apstiprinātiem atlases kritērijiem, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

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

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

nolemj:  

1. Apstiprināt šādus Skrundas novada uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības 

konkurētspējas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai pašvaldības nozīmīgākos 

grants ceļus (to posmus) prioritārā kārtībā, kas tiks virzīti pārbūvei Programmas 

ietvaros: 

1.1. Skrundas pagastā 

Klūgas-Pikuļi-Jaunmuiža (A002), 

1.2. Rudbāržu pagastā 

Zaļumi-Nomaļi (6282B009), 
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1.3. Nīkrāces pagastā 

Nīkrāce- Priežukrogs (6298A001), 

1.4. Raņķu pagastā 

Gulbji – Priednieki (6278B001), 

2. Noteikt, ka par pārējiem ceļu posmiem tiks lemts atsevišķi, ja pēc minēto posmu 

realizācijas Programmā piešķirtā finansējuma kvota netiks izlietota, 

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI, 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

3. § 

Par debitoru parādu norakstīšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

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

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

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

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

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

nolemj: 

1. Atļaut norakstīt īres, komunālo maksājumu un zemes nomas parādus, iedzīvotājiem, 

kuri miruši, un izslēgt viņus no debitoru saraksta: 

1.1. XXX (miris XXX)  komunālo maksājumu parāds uz 01.01.2016. - 202.05 

EUR (divi simti divi euro un pieci centi) par dzīvokli XXX, Raņķu pagastā, 

Skrundas novadā, zemes nomas parāds par 2013.gadu – 1.25 EUR (viens euro 

un 25 centi) par zemi XXX 0.04 ha un XXX 0.5 ha Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, 

1.2. XXX (miris XXX) īres un  komunālo maksājumu parāds uz 01.01.2016. – 

445.70 EUR (četri simti četrdesmit pieci euro un septiņdesmit centi) par 

dzīvokli XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības grāmatvedi Salumeju BALCERI, 

kontroli par lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI 

 

4. § 

Par Skrundas novada pašvaldības automašīnas XXX (izlaides gads 1976.), valsts 

reģistrācijas Nr. XXX, atsavināšanu un nodošanu metāllūžņos 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1.1. automašīna (turpmāk – Automašīna) XXX (izlaides gads 1976.) ar valsts 

reģistrācijas Nr. XXX pieder Skrundas novada pašvaldībai, 

1.2. Automašīna nav nepieciešama pašvaldības vai pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību vajadzībām to funkciju nodrošināšanai, 

1.3. saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības grāmatvedības datiem Automašīnas 

atlikusī bilances vērtība uz 01.02.2016. ir 0.00 EUR. 

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

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

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

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka “publiskas personas nekustamo un kustamo 
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mantu var atsavināt pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi”, 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”, 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”, 6.panta otro daļu, kas nosaka, ka “atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas 

kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta 

institūcija”, 8.panta 5.piekto daļu, kas nosaka, ka “kustamās mantas novērtēšanas komisijas 

sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā 

likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu”, 9.panta trešo 

daļu, kas nosaka, ka “kustamās mantas atsavināšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai 

kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta”, atklāti balsojot, 

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

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

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), “pret” – 1 (Gunārs ZEME), “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. nodot atsavināšanai Skrundas novada pašvaldībai piederošo automašīnu XXX 

(izlaides gads 1976.) ar valsts reģistrācijas Nr. XXX, 

2.2. noteikt atsavināšanas veidu – nodošanu metāllūžņos, 

2.3. pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas par šī lēmuma 2.1. punktā norādītās 

automašīnas nodošanu metāllūžņos, izslēgt to no pašvaldības bilances, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

5. § 

 Par dzīvojamās ēkas un šķūņa Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada Būvvaldes vadītāja Kaspara DZEŅA 

sagatavoto lēmuma projektu par dzīvojamās ēkas un šķūņa Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas 

novadā, nojaukšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada Būvvaldes būvinspektore Iveta HEIDENA 10.02.2016. 

sastādījusi atzinumu par būves pārbaudi Nr. XXX īpašumā Ventas ielā 14, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums (turpmāk – Īpašums) Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas 

novadā (kadastra Nr. XXX), pieder Skrundas novada pašvaldībai, 

2.3. Īpašums sastāv no XXX, 

2.4. pamatojums iepriekš norādītajam – ieraksti Skrundas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. XXX un dati Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā, 

2.5. Īpašumā atrodas Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā 

nereģistrēti XXX, 

2.6. Skrundas novada Būvvaldes rīcībā nav dokumentu, kas apliecinātu XXX 

būvniecību atbilstoši Latvijā būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, 

2.7. pamatojoties uz Būvniecības likuma 18.panta otro daļu, īpašumā ir veikta 

patvaļīga būvniecība, 

2.8. esošo  XXX un patvaļīgi izbūvēto XXX nesošās konstrukcijas ir nolietojušās, 

ēkas zaudējušas ģeometrisko noturību, bīstamas ekspluatācijai un cilvēku drošībai, 

XXX ir piegružoti ar sadzīves atkritumiem un ir vidi degradējoši, 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
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2.9. dzīvojamās ēkas Ventas ielā 14, Skrundā (kadastra apzīmējums XXX),  nesošo 

konstrukciju stāvoklis kopumā ir apmierinošs, izņemot pie Ventas ielas pieguļošo 

fasāžu atrodošos nesošo koka konstrukciju, kuras mitruma ietekmē ir satrupējušas, 

tehnisko stāvokli. Sliktā tehniskā stāvoklī ir ēkas fasādes dēļu apšuvums, logu un 

durvju konstrukcijas un iekšējā elektroinstalācija. Ēkai nav izbūvēti iekšējie 

ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli. Tiek izmantotas sausās tualetes, dzeramais 

un sadzīves ūdens tiek ņemts no akas. Ēkā esošajos dzīvokļos ir antisanitāri sadzīves 

apstākļi, 

2.10. XXX Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes direkcija ir 

izstrādājusi Ceļu drošības audita atzinumu Nr. XXX būvniecības iecerei „Tranzīta iela 

A9 – Liepājas un Ventas ielu rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”, kurā 

norādījusi, ka ēka Ventas ielā 14, Skrundā ierobežo redzamību. 

2.11. nekustamā īpašuma īpašnieks ir pārkāpis Būvniecības likuma 21.panta ceturto 

daļu, kura nosaka, ka īpašniekam jānodrošina būves un tās elementu uzturēšanu 

ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu 9.panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskām 

prasībām, tostarp mehāniskai stiprībai un stabilitātei, higiēnai, nekaitīgumam, vides 

aizsardzībai un lietošanas drošībai. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, 

kas nosaka, ka “ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka 

ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto 

vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā”, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.3panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “ja mājas īpašnieks 

(izīrētājs) pieņēmis lēmumu māju nojaukt, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, 

ierādot īrniekam un viņa ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu”, trešo daļu, kas 

nosaka, ka “izbeidzot īres līgumu šā panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, īrnieks 

brīdināms rakstveidā vismaz trīs mēnešus iepriekš”, atklāti balsojot, “par”  - 12 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

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

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

“atturas” – 1 (Ainārs ZANKOVSKIS),  Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. veikt dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums XXX), XXX (kadastra apzīmējumi 

XXX) un patvaļīgi izbūvēto XXX nekustamā īpašumā Ventas ielā 14, Skrundā, 

Skrundas novadā, nojaukšanu, 

3.2. izstrādāt ēku nojaukšanas dokumentāciju un ēku nojaukšanu veikt saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 02.septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”, 

3.3. uzdot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai ierādīt dzīvojamās mājas 

Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā,  īrniekiem dzīvošanai derīgas līdzvērtīgas 

dzīvojamās telpas, 

3.4. uzdot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai līdz 01.03.2016. brīdināt 

rakstveidā dzīvojamās mājas Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, īrniekus par 

īres līguma izbeigšanu,  

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma 3.1. un 3.2.punktu izpildi Skrundas novada 

Būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI. 

3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.  
 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=258572#p9
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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6. § 

 Par dzīvojamās ēkas Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada Būvvaldes vadītāja Kaspara DZEŅA 

sagatavoto lēmuma projektu par dzīvojamās ēkas Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas 

novadā, nojaukšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada Būvvaldes inspektore Iveta HEIDENA 10.02.2016. sastādījusi 

atzinumu atzinumu par būves pārbaudi Nr. XXX īpašumā Liepājas ielā 13A, Skrundā, 

Skrundas novadā, 

2.2. nekustamais īpašums (turpmāk – Īpašums) Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas 

novadā (kadastra Nr. XXX), pieder Skrundas novada pašvaldībai, 

2.3. Īpašums sastāv no XXX, 

2.4. pamatojums iepriekš norādītajam – ieraksti Skrundas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. XXX, 

2.5. dzīvojamās ēkas Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas novadā, (kadastra 

apzīmējums XXX) atrodas avārijas stāvoklī, iekšpagalma nesošajās sienās redzamas 

caurejošas plaisas, nosēdušies ēku pamati. Sliktā tehniskā stāvoklī ir logu un durvju 

konstrukcijas un iekšējā elektroinstalācija. Ēkai nav izbūvēti iekšējie ūdensvada un 

sadzīves kanalizācijas tīkli. Tiek izmantotas sausās tualetes, dzeramais un sadzīves 

ūdens tiek ņemts no akas, esošajos dzīvokļos ir antisanitāri sadzīves apstākļi. Ēka ir 

bīstama ekspluatācijai, 

2.6. nekustamā īpašuma īpašnieks ir pārkāpis Būvniecības likuma 21.panta ceturto 

daļu, kura nosaka, ka īpašniekam jānodrošina būves un tās elementu uzturēšanu 

ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu 9.panta otrajā daļā būvei noteiktajām būtiskām 

prasībām, tostarp mehāniskai stiprībai un stabilitātei, higiēnai, nekaitīgumam, vides 

aizsardzībai un lietošanas drošībai. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, 

kas nosaka, ka “ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka 

ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto 

vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā”, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.3panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “ja mājas īpašnieks 

(izīrētājs) pieņēmis lēmumu māju nojaukt, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, 

ierādot īrniekam un viņa ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu”, trešo daļu, kas 

nosaka, ka “izbeidzot īres līgumu šā panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, īrnieks 

brīdināms rakstveidā vismaz trīs mēnešus iepriekš”, atklāti balsojot, “par” – 12 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis 

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

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

“atturas” – 1 (Ainārs ZANKOVSKIS), Skrundas novada dome nolemj:   

3.1. veikt dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums XXX) nekustamā īpašumā Liepājas 

ielā 13A, Skrundā, Skrundas novadā, nojaukšanu, 

3.2. izstrādāt ēku nojaukšanas dokumentāciju un nojaukšanu veikt saskaņā ar 

02.09.2014. Ministru kabineta 2014.gada 02.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku 

būvnoteikumi”, 

3.3. uzdot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai ierādīt dzīvojamās mājas 

Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas novadā,  īrniekiem dzīvošanai derīgas 

līdzvērtīgas dzīvojamās telpas, 

3.4. uzdot Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai līdz 01.03.2016. brīdināt 

rakstveidā dzīvojamās mājas Liepājas ielā 13A, Skrundā, Skrundas novadā, īrniekus 

http://likumi.lv/doc.php?id=258572#p9
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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par īres līguma izbeigšanu,  

3.5. noteikt atbildīgo par lēmuma 3.1. un 3.2.punktu izpildi Skrundas novada 

Būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI, 

3.6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

7. § 

 Par telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 27.01.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par telpu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, nomas līguma pagarināšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, noslēgts telpu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgums, ar kopējo 

platību XXX m2 , nosakot nomas maksu Ls XXX mēnesī, t.i., par 1 m2 Ls XXX, 

2.2. XXX (Skrundas novada domes lēmums no 27.02.2014., prot. Nr. 3, 10.§) ar XXX, 

dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, noslēgta vienošanās par līguma termiņa 

pagarināšanu, nosakot telpu nomas maksu EUR XXX mēnesī. 

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

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

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

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 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 pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri 

(nomu)”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

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

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

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

nolemj: 

3.1. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX, Skrundā, Skrundas novadā, telpu (kopējā platība 

XXX m2) XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līgumu uz vienu gadu, nosakot 

telpu nomas maksu EUR XXX par  1m2 (XXX) mēnesī plus PVN. 

3.2. slēgt vienošanos pie telpu nomas līguma par līguma darbības termiņa 

pagarināšanu, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

8. § 

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. 2.1.1/4, 1.§ no 10.02.2016., 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 
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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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

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

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

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

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu XXX, Jaunmuižā, 

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

XXX , 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.1.1/4, 1.§ no 10.02.2016. (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.),  

2.3. rīkot pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijai nekustamā 

īpašuma XXX, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, izsoli, 

2.4. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Jaunmuižā, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX,  izsoles noteikumus (pielikums Nr. 3 

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. 
 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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9. § 

Par projekta iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru 

darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” 

ar projektu „Mēs savam novadam!”. Projekta iesniedzējs - Skrundas novada pašvaldība. 

Projekta ietvaros plānots, ka Skrundas jauniešu centrs organizēs neformālās mācīšanās 

aktivitātes Skrundas novada jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem. Projekta mērķis - caur 

neformālās mācīšanās aktivitātēm pilnveidot un pielietot jauniešu kompetences, veicinot 

starppaaudžu sadarbību, paralēli veidojot un stiprinot jauniešu piederības apziņu. 

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

“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var „pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andris Vilnis 

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

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

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā 

projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar 

mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” ar projektu „Mēs savam 

novadam!”; projekta kopējās izmaksas EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 

nulle centi) valsts budžeta līdzekļi, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi jaunatnes lietu speciālisti Baibu EVERSONI, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM un finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI. 
 

10. § 

Par maksas noteikšanu suvenīriem ar Skrundas simboliku 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

izgatavot suvenīrus ar iespējām tos iegādāties. Suvenīru izgatavošanā tiks iesaistīti 

brīvprātīgie Skrundas jauniešu centra jaunieši. 

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

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

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

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

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

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

nolemj: 

2.1. apstiprināt maksu  suvenīriem ar Skrundas simboliku: 

 

Nr.p.k. Apraksts Cena ar PVN 

(EUR) 

1. Atslēgas piekariņš 2.00 



13 

2. Tauriņš lielais 5.00 

3. Tauriņš mazais 4.50 

4. Iepirkuma maisiņš ar „Skrundai 20” simboliku 5.00 

5. Nozīmīte ar „Skrundai 20” simboliku 0.70 

6. Magnēts ar „Skrundai 20” simboliku 1.00 

7. Lentīte ar adatiņu 0.30 

8. Lellīte 5.00 

9. Rokassprādze, šaurā 2.00 

10. Rokassprādze, platā 4.00 

 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI. 
 

11. § 

Par  adreses piešķiršanu jaunbūvei – dzīvojamai mājai  

XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 03.02.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par adreses piešķiršanu 

jaunbūvei-dzīvojamai mājai XXX, kura atrodas uz zemes vienības XXX, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX 

saskaņā ar Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divpadsmit zemes vienībām, 

2.3. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX atrodas bez adreses Valsts zemes 

dienestā NIVKIS nereģistrēta jaunbūve-dzīvojamā māja. 

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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

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

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

nolemj: 

3.1. piešķirt Valsts zemes dienestā NIVKIS nereģistrētai jaunbūvei-dzīvojamai mājai, 

kura atrodas uz zemes vienības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, adresi XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai un pievienošanu  

zemes vienībai XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par  nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai un pievienošanu zemes  vienībai 

XXX, Rudbāržu 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 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. piešķirt zemes vienībai 1.82 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu 

XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, un pievienot to zemes vienībai  XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325; 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. 
 

13. § 

Par zemes vienības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

 L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.12.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

XXX, juridiskā adrese XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, īpašnieka XXX 

iesniegumu par zemes vienības XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

apzīmējums XXX, 3.0 ha platībā un kadastra apzīmējums XXX, 1.82 ha platībā, iznomāšanu 

lauksaimnieciskai izmantošanai uz 10 gadiem. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. zemes vienība XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 

XXX, 3.0 ha platībā un kadastra apzīmējums XXX, 1.82 ha platībā piekrīt Skrundas 

novada pašvaldībai, saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. 

Nr.14, 16.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu 

lauku apvidos”,  

2.2. pēc Skrundas novada teritorijas plānojuma zemes vienību lietošanas mērķis ir 

lauksaimniecībā izmantojamā teritorija – personīgo palīgsaimniecību izveidošanai. 

3. Ņemot vēro iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas 

nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 

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

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

darbība nav aizliegta ar likumu” un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 
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Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 16.2.punktu un 18.1.punktu, un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo 

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

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

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

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. iznomāt SIA XXX, vienotais reģistrācijas Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienību XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 3.0 ha platībā un kadastra apzīmējums 

XXX, 1.82 ha platībā, lauksaimnieciskai izmantošanai uz 10 gadiem, 

3.2. noteikt zemes vienībām nomas maksu gadā 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā, 

3.3. uzdot zemes lietu speciālistam Normundam DANENBERGAM divu nedēļu laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4.kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM. 
 

14. § 

 Par adreses piešķiršanu un ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē   

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai un ēkas uzņemšanu pašvaldības bilancē. 

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

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

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

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

noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” trešo nodaļu un Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

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

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

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

nolemj: 

2.1. piešķirt pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai ar kadastra Nr. XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 0.1 ha platībā un uz tā atrodošai ēkai, kadastra 

apzīmējums XXX, adresi XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-

3324, zemes lietošanas mērķis – 1002 – noliktavu apbūve, 

2.2. uzņemt pašvaldības bilancē ēku XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, par kadastrālo vērtību,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

  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 20.01.2015. saņemts XXX, deklarētā dzīvesvieta 

XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu 

pagarināt īres līgumu, 
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2.2. Skrundas novada pašvaldībā 22.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 22.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 26.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 28.01.2015. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, 

2.6. Skrundas novada pašvaldībā 01.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

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

2.7. Skrundas novada pašvaldībā 02.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.8. Skrundas novada pašvaldībā 03.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

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

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 05.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Lēnās, 

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

2.10. Skrundas novada pašvaldībā 05.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.11. Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

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

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

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

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

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

telpas īres līguma termiņu, un personīgiem iesniegumiem, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. pagarināt ar XXX dzīvojamās telpas XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, īres līgumu uz vienu gadu, 

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

līgumu uz sešiem mēnešiem, slēdzot vienošanos par parādu nomaksu ar SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība”, 

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

novadā, īres līgumu uz trīs gadiem, 

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

īres līgumu uz vienu gadu, 

3.5. pagarināt ar XXX dzīvojamās telpas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

īres līgumu uz vienu gadu, 

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

novadā, īres līgumu uz vienu gadu, 

3.7. pagarināt ar XXX sociālās dzīvojamās telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.8. pagarināt ar XXX dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

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

“Skrundas komunālā saimniecība”, 

3.9. pagarināt ar XXX dzīvojamās telpas XXX, Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, īres līgumu uz trīs gadiem, 

3.10. pagarināt ar XXX dzīvojamās telpas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres 
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līgumu uz vienu gadu, 

3.11. pagarināt ar XXX dzīvojamās telpas XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

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

“Skrundas komunālā saimniecība”, 

3.12. noteikt atbildīgo par lēmumu 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, ka 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 28.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Raņķos, 

Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikšanos no piešķirtā dzīvokļa 

XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 01.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

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

Skrundas novadā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 08.02.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikšanos no piešķirtā dzīvokļa 

XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2016. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX, 

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

Skrundā, Skrundas novadā, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 10.02.2016. saņemts XXX, pašvaldības aģentūras 

“Sociālais dienests” sociālā darbiniece, iesniegums par īres tiesību izbeigšanu uz 

dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sakarā ar īrnieka 

XXX nāvi. 

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” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, īres 

līguma tiesības uz dzīvokli XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

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

dzīvokļiem XXX, Skrundā, Skrundas novadā, un XXX,  Skrundā, Skrundas novadā, ar 

31.03.2015., 

3.3. pārtraukt ar XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

īres līguma tiesības uz dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, ar 01.03.2016., 

3.4. pārtraukt ar XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundā, Skrundas novadā, īres līguma 

tiesības uz dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ar 29.02.2016., 

3.5. izbeigt ar XXX īres līguma tiesības uz dzīvokli XXX, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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17. § 

Par īres līgumu pārslēgšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

līgumu pārslēgšanu uz cita īrnieka vārda. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 25.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Ciecerē, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres 

līgumu XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, no XXX (mirusi XXX) uz XXX vārda,  

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 12.02.2016. saņemts XXX, deklarētā adrese Raiņa 

ielā XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres 

līgumu XXX, Skrundā, uz sava 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” – 13 

(Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. atļaut dzīvokļa XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, īres līgumu 

pārslēgt no XXX vārda uz XXX vārda, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

XXX vārda, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

18. § 

 Par dzīvokļa maiņu  

L. ROBEŽNIECE 
 

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

maiņu. 

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

19.01.2016. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

iesniegums ar lūgumu mainīt piešķirto dzīvokli no XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, uz XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

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, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās 

telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti balsojot, „par” - 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

3.1. atļaut XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, mainīt 

dzīvokli no XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, uz XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 
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3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

19. § 

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. 08.02.2016. Skrundas novada pašvaldība saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada 

pašvaldībai un ir izīrēts XXX, 

2.2. 09.02.2016. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.3. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, 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 paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

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

par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

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

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

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

Skrundas novada dome nolemj: 

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

novadā,  

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

FREIMANI.  
 

20. § 

 Par Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 25.§) lēmuma “Par 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 3.5.punkta atcelšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var “pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

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

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

Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Atcelt Skrundas novada domes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 25.§) lēmuma „Par 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” 3.5.punktu. 
 

21. § 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu , ieguldot to  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitālā   

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 
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priekšlikumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieguldot to SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” pamatkapitālā. 

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” un Valsts un 

pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka “valsts 

vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt ieguldot kapitālsabiedrības 

pamatkapitālā” un 40.pantu, kas nosaka, ka “(1) lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas 

ieguldīšanu jaundibināmas kapitālsabiedrības pamatkapitālā pieņem attiecīgi Ministru 

kabinets vai pašvaldības dome, bet esošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā — attiecīgi šā 

likuma 5. vai 6.pantā noteiktā institūcija (amatpersona); (2) kapitālsabiedrībā ieguldāmo 

mantu novērtē Komerclikumā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. atsavināt nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, Skrundas 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. XXX, kadastra numurs XXX, tirgus vērtība XXX EUR 

(XXX), ieguldot to SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr. 

41203022001, pamatkapitālā atbilstoši SIA “VINDEKS”, vienotais reģ. Nr. 

40003562948, sertificēta nekustamā īpašuma eksperta Arvīda BADŪNA noteiktajai 

tirgus vērtībai (pielikums Nr. 4 uz 1 lpp.),  

 2.2. pilnvarot priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI parakstīt nepieciešamos SIA 

 „Skrundas komunālā saimniecība”, reģistrācijas Nr. 41203022001, pamatkapitāla 

 palielināšanas dokumentus. 
 

22. § 

Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata zemes lietu speciālista Normunda DANENBERGA 

priekšlikumu par nekustamo īpašumu XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”. 

2. Pamatojoties uz LR likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, kas nosaka 

pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 

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

dzīvojamais fonds, un 27.05.2015. Ministru kabineta 2015.gada 27.maija Rīkojumu Nr. 277, 

atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

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

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

nolemj: 

2.1. nodot pārvaldīšanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nekustamos īpašumus 

Skrundas novadā, Skrundas pagastā: 

2.1.1. XXX, kadastra numurs XXX, zemes vienība 3.06 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, un ēkas – būves, kadastra apzīmējumi: XXX, 

2.1.2. XXX, kadastra numurs XXX, zemes vienība 3.07 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, un ēkas – būves, kadastra apzīmējumi: XXX, 
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2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam 6209E1010 Raiņa iela, 

Skrunda, Skrundas novads, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.02.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu 6209E1010 Raiņa iela, Skrunda, Skrundas 

novads. 

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

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

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

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

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 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” – 

13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 17.02.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu 6209E1010 Raiņa iela, Skrundas pagasts, Skrundas 

novads, kadastra numurs XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 1.3029 ha platībā jaunu nosaukumu P116, 

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 2.7500 ha platībā atstāt nosaukumu 6209E1010 Raiņa 

iela, Skrunda, Skrundas novads, LV- 3326, zemes gabala lietošanas mērķis - 1101 – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam Bānīša iela, Skrunda, 

Skrundas novads, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.02.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu Bānīša iela, Skrunda, Skrundas novads. 

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

projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 
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projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa 

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

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 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” – 

13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 17.02.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu Bānīša iela, Skrundas pagasts, Skrundas novads, kadastra 

numurs XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 0.3175 ha platībā jaunu nosaukumu „Bānīša 

ceļš”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 0.8016 ha platībā atstāt nosaukumu Bānīša iela, 

Skrunda, Skrundas novads, LV- 3326, zemes gabala lietošanas mērķis - 1101 – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

25. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas nekustamam īpašumam 6209E1005 Liepājas iela 

(A9), Skrunda, Skrundas novads, apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.02.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu 6209E1005 Liepājas iela (A9), Skrunda, 

Skrundas novads. 

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

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

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

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

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 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 
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pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 

13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 17.02.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta 

lietu par nekustamo īpašumu 6209E1005 Liepājas iela (A9), Skrundas pagasts, 

Skrundas novads, kadastra numurs XXX, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 4.4684 ha platībā jaunu nosaukumu A9 

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

2.3. paliekošai zemes vienībai 2.8586 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu XXX atstāt nosaukumu 6209E1005 Liepājas iela (A9), Skrunda, 

Skrundas novads, LV- 3326, zemes gabala lietošanas mērķis - 1101 – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 

2,4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

26. § 

Par saimniecības XXX, Raņķu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 18.02.2016. pašvaldībā saņemto XXX, juridiskā adrese 

XXX, Liepāja, pilnvarotās personas XXX (Zvērināta notāra XXX 14.03.2013. izdota 

ģenerālpilnvara Nr. XXX) iesniegumu par saimniecības XXX, Raņķu pagastā, Skrundas 

novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, pieder XXX 

saskaņā ar Raņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu XXX, 6.7 ha 

platībā un ar kadastra apzīmējumu XXX, 0.6 ha platībā, 

2.3. ar 10.02.2016. pirkuma līgumu XXX XXX personā iegādājusies zemes vienību 

6.7 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, kura atdalāma no nekustamā īpašuma 

XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo 

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

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

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

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 7.6 ha platībā piešķirt 

jaunu nosaukumu XXX, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes vienības 
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lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

27. § 

Par saimniecības XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.02.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīves vieta XXX, Skrunda, Skrundas novads, iesniegumu par saimniecības 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, pieder XXX 

saskaņā ar Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no deviņām zemes vienībām 248.92 ha kopplatībā. 

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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo 

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

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

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

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

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

XXX, atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXX, 11.5 ha platībā piešķirt 

jaunu nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 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. 
 

28. § 

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

Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.02.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīves vieta XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par noteikumu 

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

XXX, kadastra apzīmējums XXX, sadalīšanai. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM, kurš paskaidro, ka apvienotajā komiteju sēdē 2016.gada 18.februārī tika 

izskatīts XXX iesniegums par zemes iegādi un izmantošanu kvarca smilšu ieguvei. Komitejas 

sēdes deputāti nolēma atteikt kompānijai iegādāties zemes vienību, kas atdalīta no 

saimniecības XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, jo XXX neatbilst likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētajiem darījumu subjektiem. 
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

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

2.2. nekustamais īpašums sastāv no piecām zemes vienībām 48.5 ha kopplatībā. 

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 “Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots, 

atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

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

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, kadastra 

apzīmējums 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. noteikt, ka jānodrošina piekļuve jaunizveidotajiem zemes gabaliem, 

3.5. zemes ierīcības projekts nevar būt pretrunā Skrundas novada teritorijas 

plānojumam, 

3.6. piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosaukumu XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, 

3.7. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

29. § 

Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

L. ROBEŽNIECE, A. KĀPIŅA 
 

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

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

bezstrīdus kārtībā no XXX, kurš pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

saņemšanas nav nomaksājis likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka XXX, personas kods XXX, 

deklarētā adrese XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 25.02.2016. par īpašumu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, ir EUR 16.05 (sešpadsmit euro, pieci centi), t.sk. pamatparāds 

EUR 13.36 (trīspadsmit euro, trīsdesmit seši centi), nokavējuma nauda EUR 2.69 (divi euro, 

sešdesmit deviņi 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 
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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” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, 

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

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

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 XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Rudbārži, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 16.05 

(sešpadsmit euro, pieci centi), t.sk. pamatparāds EUR 13.36 (trīspadsmit euro, 

trīsdesmit seši centi), nokavējuma nauda EUR 2.69 (divi euro, sešdesmit deviņi 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.  
 

30. § 

Par Skrundas novada domes 29.10.2015. sēdes (prot. Nr. 16, 10.§) lēmuma “Par zemes 

ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu” 

2.2.punkta grozīšanu 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 22.02.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Valsts 

Zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, juridiskā adrese Graudu iela 27,29, Liepāja, 

vēstuli par zemes ierīcības projekta XXX apstiprināšanu un adreses piešķiršanu. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM, kurš paskaidro, kāpēc nepieciešami Skrundas novada domes 29.10.2015. 

sēdes (prot. Nr.16, 10.§) lēmuma „Par zemes ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, apstiprināšanu” 2.2.punkta grozījumi. 

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

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

var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos” un Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 8.2.punktu, atklāti balsojot, „par” – 

13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs 

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

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainars PIĻECKIS, Gunārs ZEME, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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2.1. grozīt Skrundas novada domes 29.10.2015. sēdes (prot. Nr.16, 10.§) lēmuma „Par 

zemes ierīcības projekta lietas XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

apstiprināšanu” 2.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

“2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 11.5 ha platībā nosaukumu un adresi XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, uz zemes vienības atrodošām ēkām 

XXX, kadastra apzīmējumi: XXX un XXX, adreses kods XXX, izmainīt adresi uz 

adresi XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 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. 

31. § 

Par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

L. ROBEŽNIECE, N.DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata grāmatvedes - kasieres Ingas FLUGRĀTES priekšlikumu 

par dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības bilances. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM, kurš informē, ka katra gada sākumā Valsts Zemes dienests iesniedz 

pašvaldībā pārskatu par īpašumiem. Ja ir kāds pašvaldības dzīvoklis, kam mainījies īpašnieks, 

tas ir jāizņem no pašvaldības bilances ar domes lēmumu.  

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

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

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

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo 

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

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

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

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. izslēgt no pašvaldības bilances dzīvokļus Skrundas novadā:  

2.1.1. Skrundas pagastā, Kušaiņos: XXX, 

2.1.2. Skrundas pagastā, Jaunmuižā: „XXX, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi - kasieri Ingu FLUGRĀTI. 
 

32. § 

Par ēku uzņemšanu pašvaldības bilancē 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata grāmatvedes - kasieres Ingas FLUGRĀTES priekšlikumu 

par ēku uzņemšanu pašvaldības bilancē. 

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

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

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

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo 

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

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

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

“atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. uzņemt pašvaldības bilancē par kadastrālajām vērtībām ēkas Skrundas novadā:  

2.1.1. XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, dzīvojamo māju par 

160.7 euro, kadastra apzīmējums XXX, un kūti par 26.8 euro, kadastra 

apzīmējums XXX,   

2.1.2. XXX, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, dzīvojamo māju par 
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190.3 euro, kadastra apzīmējums XXX,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi grāmatvedi - kasieri Ingu FLUGRĀTI. 

 

33. § 

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības  

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2016  

“Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.02.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vēstuli par iebildumiem 

attiecībā uz 2016.gada 28.janvāra pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 “Nodeva 

par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā” un lūgumu 

precizēt minētos noteikumus. 

2. Ņemot vērā VARAM iebildumus par minētiem saistošiem noteikumiem un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var 

pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos 

gadījumos noteikt nodokļu apmērus”, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās 

daļas 10.punktu, kas nosaka, ka “vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par 

būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā”, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

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

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

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

nolemj:  

2.1. izdarīt 2016.gada 28.janvāra Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr. 2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu 

Skrundas novadā” šādus precizējumus: 

  2.1.1. svītrot 6.punktu, 

  2.1.2. izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. No nodevas samaksas atbrīvoti politiski represētas personas, personas ar I 

vai II grupas invaliditāti un maznodrošinātas personas.”,  

  2.1.3. labot noteikumu punktu numerāciju, 

2.2. informēt VARAM par 2.1.punktā izdarītiem precizējumiem 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai 

būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā”. 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Nākamā apvienotā komiteju sēde 17.martā, plkst. 800, kārtējā domes sēde 24.martā, plkst. 800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0825 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece  

          25.02.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          25.02.2016.  


