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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 7 

Skrundas novadā,        2014. gada 29.maijā 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par pašvaldības īpašuma īrnieka parāda apmaksu A/S „Latvijas Gāze” 

4. Par biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētājas Ilonas RĪTIŅAS iesniegumu 

5. Par biedrības „Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu 

6. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ 

iesniegumu 

7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

8. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

9. Par dzīvokļu apvienošanu un adreses piešķiršanu  

10. Par ēkas „Ražotnes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu  

11. Par saimniecības „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par saimniecības „Jaunspundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu  

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Klētnieki”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Galamieži”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vormsāti”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Krogzemji”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lejas 

Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

20. Par dzīvokļu piešķiršanu  

21. Par īres līgumu pagarināšanu  
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22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

23. Par grozījumiem noteikumos „Kārtība Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo 

skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos un sacensībās 

24. Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu pie izglītības iestādēm darbu vasarā 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Gunta STEPANOVA 

  Loreta ROBEŽNIECE  

Zigurds PURIŅŠ 

Rihards VALTENBERGS 

Aldis BALODIS  

Gunārs ZEME  

  Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars SEBEŽS  

Ivars GRUNDMANIS 

Andris BERGMANIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

Aldis ZALGAUCKIS (norīkojumā Rīgā ar Skrundas vidusskolas skolniekiem) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE 

Projektu sagatavošanas speciāliste   Kristīne VĒRDIŅA 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot sekojošus 

jautājumus: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

2. Par nosaukuma piešķiršanu 

3. Par zemes gabalu platības precizēšanu Skrundas novadā 

4. Par ēku īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu 

 

Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos 

jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja 

tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot, 

“par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” 
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- nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

3. Par pašvaldības īpašuma īrnieka parāda apmaksu A/S „Latvijas Gāze” 

4. Par biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētājas Ilonas RĪTIŅAS iesniegumu 

5. Par biedrības „Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu 

6. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ 

iesniegumu 

7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

8. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu 

apstiprināšanu  

9. Par dzīvokļu apvienošanu un adreses piešķiršanu  

10. Par ēkas „Ražotnes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa 

maiņu  

11. Par saimniecības „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu 

12. Par saimniecības „Jaunspundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

nosaukuma piešķiršanu  

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Klētnieki”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

15. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Galamieži”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

16. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vormsāti”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

17. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Krogzemji”, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

18. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lejas 

Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

20. Par dzīvokļu piešķiršanu  

21. Par īres līgumu pagarināšanu  

22. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa 

23. Par grozījumiem noteikumos „Kārtība Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo 

skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem valsts mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos un sacensībās 

24. Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu pie izglītības iestādēm darbu vasarā 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

26. Par nosaukuma piešķiršanu 

27. Par zemes gabalu platības precizēšanu Skrundas novadā 

28. Par ēku īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu 
 

1. § 

Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likums” 37. panta pirmā daļa, kas nosaka, ka „pašvaldības institūcija var apdrošināt 

amatpersonu (darbinieku) veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem”, 37. panta 

otrā daļa, kas nosaka, ka „amatpersonas (darbinieka) veselības apdrošināšanas polises cena 

nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru” un 

LR likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības 
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dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, atklāti balsojot, 

„par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Andris 

BERGMANIS), Skrundas novada dome nolemj: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 

1.§) apstiprinātajā nolikumā „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā”, 

2. Izteikt 13.3. punktu šādā redakcijā:  

„Darba devējs nodrošina darbiniekiem, kuri katru darba dienu vismaz divas stundas 

strādā ar displeju darba laikā, obligātās veselības pārbaudes, to skaitā redzes 

pārbaudes. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka darbiniekam nepieciešami darba 

pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi 

(brilles), darba devējs sedz redzes pārbaudes izdevumus un briļļu ietvaru iegādi, darba 

briļļu izgatavošanu līdz 71.14 EUR (septiņdesmit viens eiro un 14 centi) vienu reizi 

divos gados. 

13.3.1. Lai saņemtu veselības pārbaudes vai briļļu iegādes izdevumus, 

darbinieks iesniedz iesniegumu(norādot kontu kredītiestādē, uz kuru 

pārskaitāma apmaksājamā summa) un izdevumu apliecinošu dokumentu vai tā 

kopiju;   

13.3.2. Institūcija mēneša laikā pēc institūcijas vadītāja rakstiska rīkojuma 

izdošanas pārskaita kompensējamo summu uz amatpersonas/darbinieka 

norādīto kontu kredītiestādē.”, 

3. Papildināt 11. punktu Apdrošināšana ar 11.3. punktu šādā redakcijā: 

„Darba devējs veic Darbinieku veselības apdrošināšanu ar nosacījumiem, kas noteikti 

Nolikuma pielikumā Nr. 2.” (Nolikuma pielikums Nr. 2 – pielikums Nr. 1 uz 1 lpp.). 
 

2. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA, Z. PURIŅŠ, 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 personām, kuras pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājušas likumā noteiktos nodokļu 

maksājumus.  

Deputāts Zigurds PURIŅŠ jautā, kas tiek darīts pirms pašvaldības dome pieņem lēmumu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

Nodokļu administratore Aija KĀPIŅA paskaidro, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem tiek 

sūtīti paziņojumi, vienu mēnesi tiek gaidīta reakcija no īpašniekiem, tad tiek gatavots lēmuma 

projekts uz sēdi par nodokļu piedziņu. Šī viena mēneša laikā parasti īpašnieki nomaksā kādu 

daļu no parāda. Uz sēdi tiek gatavoti tie nekustamie īpašumi, par kuriem nodokļu parāds 

sakrājies vairāku gadu garumā un īpašnieki neņem vērā rakstiskos brīdinājumus par parādu 

piedziņu.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir EUR 173.71 (viens simts septiņdesmit trīs euro, septiņdesmit 

viens cents), t.sk. pamatparāds EUR 144.46 (viens simts četrdesmit četri euro, 

četrdesmit seši centi), nokavējuma nauda EUR 29.25 (divdesmit deviņi euro, 

divdesmit pieci centi), 

2.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir EUR 94.85 (deviņdesmit četri euro, astoņdesmit pieci centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 65.81 (sešdesmit pieci euro, astoņdesmit viens cents), nokavējuma 
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nauda EUR 28.94 (divdesmit astoņi euro, deviņdesmit četri centi), 

2.3. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, EUR 108.59 (viens simts astoņi euro, piecdesmit deviņi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 90.19 (deviņdesmit euro, deviņpadsmit centi), nokavējuma nauda 

EUR 18.40 (astoņpadsmit euro, četrdesmit centi), 

2.4. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 264.89 (divi simti sešdesmit četri euro, astoņdesmit deviņi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 213.01 (divi simti trīspadsmit euro, viens cents), nokavējuma nauda 

EUR 51.88 (piecdesmit viens euro, astoņdesmit astoņi centi),  

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

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 99.90 (deviņdesmit deviņi euro, deviņdesmit centi), t.sk. pamatparāds EUR 

83.35 (astoņdesmit trīs euro, trīsdesmit pieci centi), nokavējuma nauda EUR 16.55 

(sešpadsmit euro, piecdesmit pieci centi), 

2.6. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumiem XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 276.82 (divi simti septiņdesmit seši euro, astoņdesmit divi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 252.04 (divi simti piecdesmit divi euro, četri centi), nokavējuma 

nauda EUR 24.78 (divdesmit četri euro, septiņdesmit astoņi centi), 

2.7. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir EUR 135.00 (viens simts trīsdesmit pieci euro, nulle centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 93.13 (deviņdesmit trīs euro, trīspadsmit centi), nokavējuma nauda 

EUR 41.87 (četrdesmit viens euro, astoņdesmit septiņi centi), 

2.8. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir EUR 282.62 (divi simti astoņdesmit divi euro, sešdesmit divi 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 231.95 (divi simti trīsdesmit viens euro, deviņdesmit 

pieci centi), nokavējuma nauda EUR 50.67 (piecdesmit euro, sešdesmit septiņi centi), 

2.9. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 271.99 (divi simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 247.08 (divi simti četrdesmit septiņi euro, astoņi centi), 

nokavējuma nauda EUR 24.91 (divdesmit četri euro, deviņdesmit viens cents), 

2.10. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 376.67 (trīs simti septiņdesmit seši euro, sešdesmit septiņi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 345.45 (trīs simti četrdesmit pieci euro, četrdesmit pieci centi), 

nokavējuma nauda EUR 31.22 (trīsdesmit viens euro, divdesmit divi centi), 

2.11. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumiem XXX, un XXX, Skrundas 

novadā, ir EUR 122.28 (viens simts divdesmit divi euro, divdesmit astoņi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 86.70 (astoņdesmit seši euro, septiņdesmit centi), nokavējuma 

nauda EUR 35.58 (trīsdesmit pieci euro, piecdesmit astoņi centi), 

2.12. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumiem XXX un 

XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ir EUR 264.41 (divi simti sešdesmit četri 

euro, četrdesmit viens cents), t.sk. pamatparāds EUR 166.97 (viens simts sešdesmit 

seši euro, deviņdesmit septiņi centi), nokavējuma nauda EUR 97.44 (deviņdesmit 

septiņi euro, četrdesmit četri centi), 

2.13. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 
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Skrundas novadā, ir EUR 143.41 (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit viens 

cents), t.sk. pamatparāds EUR 105.91 (viens simts pieci euro, deviņdesmit viens 

cents), nokavējuma nauda EUR 37.50 (trīsdesmit septiņi euro, piecdesmit centi), 

2.14. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, XXX, Skrundas 

novadā, ir EUR 99.07 (deviņdesmit deviņi euro, septiņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 

82.97 (astoņdesmit divi euro, deviņdesmit septiņi centi), nokavējuma nauda EUR 

16.10 (sešpadsmit euro, desmit centi), 

2.15. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Saldus novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir EUR 128.98 (viens simts divdesmit astoņi euro, deviņdesmit 

astoņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 87.50 (astoņdesmit septiņi euro, piecdesmit 

centi), nokavējuma nauda EUR 41.48 (četrdesmit viens euro, četrdesmit astoņi centi), 

2.16. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu 

XXX, Skrundas novadā, ir EUR 135.39 (viens simts trīsdesmit pieci euro, trīsdesmit 

deviņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 124.96 (viens simts divdesmit četri euro, 

deviņdesmit seši centi), nokavējuma nauda EUR 10.43 (desmit euro, četrdesmit trīs 

centi), 

2.17. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumiem XXX un 

XXX, Skrundas novadā, ir EUR 223.48 (divi simti divdesmit trīs euro, četrdesmit 

astoņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 189.28 (viens simts astoņdesmit deviņi euro, 

divdesmit astoņi centi), nokavējuma nauda EUR 34.20 (trīsdesmit četri euro, 

divdesmit centi), 

2.18. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 168.21 (viens simts sešdesmit astoņi euro, divdesmit viens cents), t.sk. 

pamatparāds EUR 151.52 (viens simts piecdesmit viens euro, piecdesmit divi centi), 

nokavējuma nauda EUR 16.69 (sešpadsmit euro, sešdesmit deviņi centi), 

2.19. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par zemi XXX, Skrundas novadā, 

ir EUR 87.43 (astoņdesmit septiņi euro, četrdesmit trīs centi), t.sk. pamatparāds EUR 

58.05 (piecdesmit astoņi euro, pieci centi), nokavējuma nauda EUR 29.38 (divdesmit 

deviņi euro, trīsdesmit astoņi centi), 

2.20. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 125.63 (viens simts divdesmit pieci euro, sešdesmit trīs centi), t.sk. pamatparāds 

EUR 104.31 (viens simts četri euro, trīsdesmit viens cents), nokavējuma nauda EUR 

21.32 (divdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi), 

2.21. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumiem XXX un XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, ir EUR 502.84 (pieci simti divi euro, astoņdesmit četri 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 460.46 (četri simti sešdesmit euro, četrdesmit seši 

centi), nokavējuma nauda EUR 42.38 (četrdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi), 

2.22. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu 

XXX, Skrundas novadā, ir EUR 327.28 (trīs simti divdesmit septiņi euro, divdesmit 

astoņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 287.48 (divi simti astoņdesmit septiņi euro, 

četrdesmit astoņi centi), nokavējuma nauda EUR 39.80 (trīsdesmit deviņi euro, 

astoņdesmit centi), 

2.23. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XX, un ēku 

un būvju nodokli XXX, Skrundas novadā, ir EUR 248.00 (divi simti četrdesmit astoņi 



7 

euro, nulle centi), t.sk. pamatparāds EUR 211.81 (divi simti vienpadsmit euro, 

astoņdesmit viens cents), nokavējuma nauda EUR 36.19 (trīsdesmit seši euro, 

deviņpadsmit centi), 

2.24. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par 

īpašumiem XXX un XXX, Skrundas novadā, ir EUR 214.84 (divi simti četrpadsmit 

euro, astoņdesmit četri centi), t.sk. pamatparāds EUR 186.49 (viens simts astoņdesmit 

seši euro, četrdesmit deviņi centi), nokavējuma nauda EUR 28.35 (divdesmit astoņi 

euro, trīsdesmit pieci centi), 

2.25. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ir EUR 103.76 (viens simts trīs euro, 

septiņdesmit seši centi), t.sk. pamatparāds EUR 81.61 (astoņdesmit viens euro, 

sešdesmit viens cents), nokavējuma nauda EUR 22.15 (divdesmit divi euro, 

piecpadsmit centi), 

2.26. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX pagastā, 

Skrundas novadā, ir EUR 101.24 (viens simts viens euro, divdesmit četri centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 79.48 (septiņdesmit deviņi euro, četrdesmit astoņi centi), 

nokavējuma nauda EUR 21.76 (divdesmit viens euro, septiņdesmit seši centi), 

2.27. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir EUR 473.98 (četri simti septiņdesmit trīs euro, deviņdesmit astoņi 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 304.13 (trīs simti četri euro, trīspadsmit centi), 

nokavējuma nauda EUR 169.85 (viens simts sešdesmit deviņi euro, astoņdesmit pieci 

centi), 

2.28. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par bijušo īpašumu XXX pagastā, 

Skrundas novadā, ir EUR 94.62 (deviņdesmit četri euro, sešdesmit divi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 62.28 (sešdesmit divi euro, divdesmit astoņi centi), nokavējuma 

nauda EUR 32.34 (trīsdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi), 

2.29. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, Skrundas novadā, ir 

EUR 96.43 (deviņdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi), t.sk. pamatparāds EUR 79.90 

(septiņdesmit deviņi euro, deviņdesmit centi), nokavējuma nauda EUR 15.53 

(piecpadsmit euro, piecdesmit trīs centi), 

2.30. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX 

pagastā, Skrundas novadā, ir EUR 157.26 (viens simts piecdesmit septiņi euro, 

divdesmit seši centi), t.sk. pamatparāds EUR 142.67 (viens simts četrdesmit divi euro, 

sešdesmit septiņi centi), nokavējuma nauda EUR 14.59 (četrpadsmit euro, piecdesmit 

deviņi centi), 

2.31. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, XXX novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par īpašumu XXX, 

Skrundas novadā, ir EUR 129.64 (viens simts divdesmit deviņi euro, sešdesmit četri 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 101.63 (viens simts viens euro, sešdesmit trīs centi), 

nokavējuma nauda EUR 28.01 (divdesmit astoņi euro, viens cents), 

2.32. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 22.05.2014. par bijušo 

īpašumu XXX pagastā, Skrundas novadā, ir EUR 104.89 (viens simts četri euro, 

astoņdesmit deviņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 64.87 (sešdesmit četri euro, 

astoņdesmit septiņi centi), nokavējuma nauda EUR 40.02 (četrdesmit euro, divi 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 
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nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kas 

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

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

nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes 

kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta 

- maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā 

spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas 

nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā 

nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī 

citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles 

(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti 

nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto 

nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda 

kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot, “par” - 11 

(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu no: 

3.1.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 173.71 (viens simts septiņdesmit trīs euro, septiņdesmit viens 

cents), t.sk. pamatparāds EUR 144.46 (viens simts četrdesmit četri euro, četrdesmit 

seši centi), nokavējuma nauda 29.25 (nokavējuma nauda divdesmit deviņi euro, 

divdesmit pieci centi), 

3.1.2. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 94.85, (deviņdesmit četri euro, astoņdesmit pieci centi) 

t.sk. pamatparāds EUR 65.81 (sešdesmit pieci euro, astoņdesmit viens cents), 

nokavējuma nauda EUR 28.94 (divdesmit astoņi euro, deviņdesmit četri centi), 

3.1.3. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 108.59 (viens simts astoņi euro, piecdesmit deviņi 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 90.19 (deviņdesmit euro, deviņpadsmit centi), 

nokavējuma nauda EUR 18.40 (astoņpadsmit euro, četrdesmit centi), 

3.1.4. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 264.89 (divi simti sešdesmit četri euro, astoņdesmit deviņi 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 213.01 (divi simti trīspadsmit euro, viens cents), 

nokavējuma nauda EUR 51.88 (piecdesmit viens euro, astoņdesmit astoņi centi), 

3.1.5. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, XXX novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 99.90 (deviņdesmit deviņi euro, deviņdesmit 

centi), t.sk. pamatparāds EUR 83.35 (astoņdesmit trīs euro, trīsdesmit pieci centi), 

nokavējuma nauda EUR 16.55 (sešpadsmit euro, piecdesmit pieci centi), 

3.1.6. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 276.82, (divi simti septiņdesmit seši euro, astoņdesmit divi centi) 

t.sk. pamatparāds EUR 252.04 (divi simti piecdesmit divi euro, četri centi), 

nokavējuma nauda EUR 24.78 (divdesmit četri euro, septiņdesmit astoņi centi), 

3.1.7. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 135.00, (viens simts trīsdesmit pieci euro, nulle centi) 

t.sk. pamatparāds EUR 93.13 (deviņdesmit trīs euro, trīspadsmit centi), nokavējuma 

nauda EUR 41.87 (četrdesmit viens euro, astoņdesmit septiņi centi), 

3.1.8. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 
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nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 282.62 (divi simti astoņdesmit divi euro, 

sešdesmit divi centi), t.sk. pamatparāds EUR 231.95 (divi simti trīsdesmit viens euro, 

deviņdesmit pieci centi), nokavējuma nauda EUR 50.67 (piecdesmit euro, sešdesmit 

septiņi centi), 

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

parādu EUR 271.99 (divi simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi), 

t.sk. pamatparāds EUR 247.08 (divi simti četrdesmit septiņi euro, astoņi centi), 

nokavējuma nauda EUR 24.91 (divdesmit četri euro, deviņdesmit viens cents), 

3.1.10. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 376.67 (trīs simti septiņdesmit seši euro, sešdesmit septiņi centi), 

t.sk. pamatparāds EUR 345.45 (trīs simti četrdesmit pieci euro, četrdesmit pieci centi), 

nokavējuma nauda EUR 31.22 (trīsdesmit viens euro, divdesmit divi centi), 

3.1.11. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 122.28 (viens simts divdesmit divi euro, divdesmit astoņi centi), 

t.sk. pamatparāds EUR 86.70 (astoņdesmit seši euro, septiņdesmit centi), nokavējuma 

nauda EUR 35.58 (trīsdesmit pieci euro, piecdesmit astoņi centi), 

3.1.12. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 264.41 (divi simti sešdesmit četri euro, 

četrdesmit viens cents), t.sk. pamatparāds EUR 166.97 (viens simts sešdesmit seši 

euro, deviņdesmit septiņi centi), nokavējuma nauda EUR 97.44 (deviņdesmit septiņi 

euro, četrdesmit četri centi), 

3.1.13. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, XXX novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 143.41 viens simts četrdesmit trīs euro, 

četrdesmit viens cents), t.sk. pamatparāds EUR 105.91 (viens simts pieci euro, 

deviņdesmit viens cents), nokavējuma nauda EUR 37.50 (trīsdesmit septiņi euro, 

piecdesmit centi), 

3.1.14. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX novads, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 99.07 (deviņdesmit deviņi euro, septiņi centi), t.sk. pamatparāds 

EUR 82.97 (astoņdesmit divi euro, deviņdesmit septiņi centi), nokavējuma nauda 

EUR 16.10 (sešpadsmit euro desmit centi), 

3.1.15. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, XXX novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 128.98 (viens simts divdesmit astoņi euro, deviņdesmit 

astoņi centit).sk. pamatparāds EUR 87.50 (astoņdesmit septiņi euro, piecdesmit centi), 

nokavējuma nauda EUR 41.48 (četrdesmit viens euro, četrdesmit astoņi centi), 

3.1.16. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 135.39 viens simts trīsdesmit pieci euro, 

trīsdesmit deviņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 124.96 (viens simts divdesmit četri 

euro, deviņdesmit seši centi), nokavējuma nauda EUR 10.43 (desmit euro, četrdesmit 

trīs centi), 

3.1.17. XXX, personas kods XXX deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 223.48 (divi simti divdesmit trīs euro, 

četrdesmit astoņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 189.28 (viens simts astoņdesmit 

deviņi euro, divdesmit astoņi centi), nokavējuma nauda EUR 34.20 (trīsdesmit četri 

euro, divdesmit centi), 

3.1.18. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 168.21 (viens simts sešdesmit astoņi euro, divdesmit viens 

cents), t.sk. pamatparāds EUR 151.52 (viens simts piecdesmit viens euro, piecdesmit 

divi centi), nokavējuma nauda EUR 16.69 (sešpadsmit euro, sešdesmit deviņi centi), 

3.1.19. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, XXX novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 87.43 (astoņdesmit septiņi euro, četrdesmit 

trīs centi), t.sk. pamatparāds EUR 58.05 (piecdesmit astoņi euro, pieci centi), 

nokavējuma nauda EUR 29.38 (divdesmit deviņi euro, trīsdesmit astoņi centi), 

3.1.20. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, XXX novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 125.63 (viens simts divdesmit pieci euro, 
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sešdesmit trīs centi), t.sk. pamatparāds EUR 104.31 (viens simts četri euro, trīsdesmit 

viens cents), nokavējuma nauda EUR 21.32 (divdesmit viens euro, trīsdesmit divi 

centi), 

3.1.21. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 502.84 (pieci simti divi euro, astoņdesmit četri centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 460.46 (četri simti sešdesmit euro, četrdesmit seši centi), 

nokavējuma nauda EUR 42.38 ( četrdesmit divi euro, trīsdesmit astoņi centi), 

3.1.22. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 327.28 (trīs simti divdesmit septiņi euro, 

divdesmit astoņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 287.48 (divi simti astoņdesmit septiņi 

euro, četrdesmit astoņi centi), nokavējuma nauda EUR 39.80 (trīsdesmit deviņi euro, 

astoņdesmit centi), 

3.1.23. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 248.00 (divi simti četrdesmit astoņi euro, 

nulle centi), t.sk. pamatparāds EUR 211.81 (divi simti vienpadsmit euro, astoņdesmit 

viens cents), nokavējuma nauda EUR 36.19 (trīsdesmit seši euro, deviņpadsmit centi); 

3.1.24. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 214.84 (divi simti četrpadsmit euro, 

astoņdesmit četri centi), t.sk. pamatparāds EUR 186.49 (viens simts astoņdesmit seši 

euro, četrdesmit deviņi centi), nokavējuma nauda EUR 28.35 (divdesmit astoņi euro, 

trīsdesmit pieci centi), 

3.1.25. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 103.76 (viens simts trīs euro, septiņdesmit 

seši centi), t.sk. pamatparāds EUR 81.61 (astoņdesmit viens euro, sešdesmit viens 

cents), nokavējuma nauda EUR 22.15 (divdesmit divi euro, piecpadsmit centi), 

3.1.26. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, XXX novads, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 101.24 (viens simts viens euro, divdesmit četri centi), 

t.sk. pamatparāds EUR 79.48 (septiņdesmit deviņi euro, četrdesmit astoņi centi), 

nokavējuma nauda EUR 21.76 (divdesmit viens euro, septiņdesmit seši centi), 

3.1.27. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 473.98 (četri simti septiņdesmit trīs euro, 

deviņdesmit astoņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 304.13 (trīs simti četri euro, 

trīspadsmit centi), nokavējuma nauda EUR 169.85 (viens simts sešdesmit deviņi euro, 

astoņdesmit pieci centi), 

3.1.28. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 94.62 (deviņdesmit četri euro, sešdesmit divi centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 62.28 (sešdesmit divi euro, divdesmit astoņi centi), nokavējuma 

nauda EUR 32.34 (trīsdesmit divi euro, trīsdesmit četri centi), 

3.1.29. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu EUR 96.43 (deviņdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi), t.sk. 

pamatparāds EUR 79.90 (septiņdesmit deviņi euro, deviņdesmit centi), nokavējuma 

nauda EUR 15.53 (piecpadsmit euro, piecdesmit trīs centi), 

3.1.30. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 157.26 (viens simts piecdesmit septiņi euro, 

divdesmit seši centi), t.sk. pamatparāds EUR 142.67 (viens simts četrdesmit divi euro, 

sešdesmit septiņi centi), nokavējuma nauda EUR 14.59 (četrpadsmit euro, piecdesmit 

deviņi centi); 

3.1.31. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, XXX novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 129.64 (viens simts divdesmit deviņi euro, 

sešdesmit četri centi), t.sk. pamatparāds EUR 101.63 (viens simts viens euro, 

sešdesmit trīs centi), nokavējuma nauda EUR 28.01 (divdesmit astoņi euro, viens 

cents), 

3.1.32. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 104.89 (viens simts četri euro, astoņdesmit 
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deviņi centi), t.sk. pamatparāds EUR 64.87 (sešdesmit četri euro, astoņdesmit septiņi 

centi), nokavējuma nauda EUR 40.02 (četrdesmit euro, divi centi), 

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

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to 

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

3. § 

Par pašvaldības īpašuma īrnieka parāda apmaksu A/S „Latvijas Gāze” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītājas Benitas 

LIELĀMERES priekšlikumu segt īrnieka parādu A/S „Latvijas gāze”. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis XXX pagastā, Skrundas novadā ir 

aprīkots ar dabasgāzes apkures sistēmu, 

2.2. nekustamā īpašuma XXX pagastā, Skrundas novadā, īrniece XXX nav 

norēķinājusies par dabasgāzi ar piegādātāju A/S „Latvijas Gāze” 197.32 EUR (viens 

simts deviņdesmit septiņi euro, trīsdesmit divi centi) apmērā par laika periodu no 

01.01.2013. līdz 27.06.2013., 

2.3. 21.02.2014. Skrundas novada pašvaldība nosūtījusi A/S „Latvijas Gāze” vēstuli 

Nr.2.3.2/221 ar lūgumu slēgt cesijas līgumu par parāda pārņemšanu, 

2.4. 31.03.2014. saņemta atbildes vēstule Nr.20-4-3.34/39058 no A/S „Latvijas Gāze”, 

kurā vērsta uzmanība uz to, ka cesijas līgumu nav iespējams slēgt, saskaņā ar LR 

Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1048 „Dabasgāzes piegādes un 

lietošanas noteikumi” tiesību normām un ka dabasgāzes piegāde gazificētā objektā tā 

jaunajam īrniekam nav iespējama līdz brīdim, kad īpašnieks vai iepriekšējais īrnieks 

norēķināsies par dabasgāzi. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 16.12.2008. MK noteikumi Nr.1048 

"Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi" 36.panta piekto daļu, kas nosaka, ka 

„lietotājam ir pienākums līgumā noteiktā kārtībā reģistrēt datus par izlietotās dabasgāzes 

daudzumu un ziņot sistēmas operatoram, kā arī izdarīt maksājumus līgumā noteiktajos 

termiņos un apmērā”, 76.pantu, kas nosaka, ka „ja mājsaimniecības lietotājs ir gazificētā 

objekta īrnieks, par šo noteikumu 36.punktā minēto prasību ievērošanu ir atbildīgs gan 

lietotājs, gan objekta īpašnieks”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. apmaksāt dzīvokļa īpašuma XXX pagastā, Skrundas novadā, īrnieka XXX 

parādsaistības A/S „Latvijas Gāze” par piegādāto dabasgāzi 197.32 EUR (viens simts 

deviņdesmit septiņi euro, trīsdesmit divi centi) apmērā par laika periodu no 01.01.2013. 

līdz 27.06.2013., 

3.2. pārskaitīt Lēmuma 3.1. punktā norādīto summu uz A/S „Latvijas Gāze” norādīto 

bankas kontu. Finansējuma avots – Nīkrāces dzīvojamā fonda apsaimniekošanai 

paredzētie līdzekļi 2014.gadā, 

3.3. veikt parāda atgūšanu no XXX labprātīgi vai tiesas ceļā, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU un finanšu 

nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
 

4. § 

Par biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētājas Ilonas RĪTIŅAS iesniegumu     

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.04.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

“Nīkrācnieki”, reģ. Nr. XXX, adrese Nīkrāces pakalpojumu pārvalde, Dzelda, Nīkrāces 
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pagasts, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas Ilonas RĪTIŅAS iesniegumu par finansiālu 

atbalstu projektam „Nīkrācnieki par florbola attīstību!”  

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

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

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija 

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

2.1. piešķirt biedrībai “Nīkrācnieki”, reģ. Nr. XXX, adrese Nīkrāces pakalpojumu 

pārvalde, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, finansiālu atbalstu 359.14 EUR 

(trīs simti piecdesmi deviņi euro, četrpadsmit centi) apmērā, kas ir 10% no projekta 

kopējām izmaksām – 3591.40 EUR (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro, 

četrdesmit centi) projekta “Nīkrācnieki par florbola attīstību” realizācijai, 

 2.2. finansējuma avots – sportam paredzētie līdzekļi 2014.gadā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

5. § 

Par biedrības „Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.05.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

“Lejaskurzeme”, reģ. Nr. XXX, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, valdes 

priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu par finansiālu atbalstu veselības 

rehabilitācijas organizēšanai biedrības bērniem un jauniešiem veselības un rehabilitācijas 

centrā „Jaunķemeri” laika posmā no 12.06.2014. līdz 20.06.2014. Kopējais finansējums, ko 

biedrība lūdz no pašvaldības, ir EUR 172.00 (viens simts septiņdesmit divi euro, nulle centi) 

un nodrošināt ar transportu, nogādājot biedrības bērnus un jauniešus uz Ķemeriem un atpakaļ. 

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

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

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija 

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

2.1. piešķirt biedrībai “Lejaskurzeme”, reģ. Nr. XXX, adrese Kalēju iela 4, Skrunda, 

Skrundas novads, finansiālu atbalstu 172.00 EUR (simtu septiņdesmit divi euro, nulle 

centi) apmērā rehabilitācijas organizēšanai biedrības bērniem un jauniešiem veselības 

un rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”, 

2.2. nodrošināt biedrību ar transportu bērnu nogādāšanai uz veselības un rehabilitācijas 

centru “Jaunķemeri” un atpakaļ (Skrunda – Jaunķemeri 16.06.2014., Jaunķemeri – 

Skrunda 20.06.2014.), 

 2.3. finansējuma avots – sociālai aprūpei paredzētie līdzekļi 2014.gadā, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

6. § 

Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība”  

priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ iesniegumu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 19.05.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

“Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ. Nr. XXX, adrese Antonijas iela 6, Rīga, 

priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ iesniegumu par finansiālu atbalstu Latvijas politiski represēto 
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personu ikgadējā salidojuma noorganizēšanai Ikšķilē 16.08.2014. un politiski represēto 

novada cilvēku nodrošināšanu ar transportu uz Ikšķilē organizēto pasākumu pēc vietējās 

Politiski represēto nodaļas vajadzībām. 

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

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

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija 

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

2.1. piešķirt biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģ. Nr. XXX, adrese 

Antonijas iela 6, Rīga, finansiālu atbalstu 70.00 EUR (septiņdesmit euro) apmērā 

Latvijas politiski represēto personu ikgadējā salidojuma noorganizēšanai Ikšķilē 

16.08.2014., 

 2.2. finansējuma avots – novada kultūras pasākumiem paredzētie līdzekļi 2014.gadā, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI. 
 

7. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2.8.2/7 no 12.05.2014., protokolu Nr. 2.8.2/8 no 20.05.2014., protokolu Nr. 

2.8.2/9 no 20.05.2014. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 18.pants); (2) Ja nav 

apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu 

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

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

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

atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - 

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

2.1. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/7 no 12.05.2014. par nekustamā īpašuma Pils ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, 

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

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/8 no 20.05.2014. par nekustamā īpašuma garāžas I Nr.5, Dzeldā, Nīkrāces 

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

2.3. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 

2.8.2/9 no 20.05.2014. par nekustamā īpašuma noliktavas Pils ielā 12, Skrundā, 
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Skrundas novadā, nomas tiesību izsoli (pielikums Nr. 4 uz 1 lp.). 
 

 

8. § 

Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas  

protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 13 no 15.05.2013. un izsoles noteikumus. 

2. Pamatojoties uz LR 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”, 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”, 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka “atļauju atsavināt 

atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija” un trešo daļu, kas nosaka, ka „lēmumā par 

atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu”, 8. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “atsavināšanai 

paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai 

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

“par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” 

- nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. pārdot izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – autobusu ISUZU 

TURQUOISE; izlaiduma gads 2008.; ident. Nr. NNAM0ZALE02001403; valsts 

numurs HB 2934; nobraukums 136 775 km, par nosacīto cenu EUR 27 700.00 

(divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi), 

2.2. apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 13 no 

15.05.2013. (pielikums Nr. 5 uz 1 lp.), 

2.3. pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai rīkot kustamās mantas – autobusa 

ISUZU TURQUOISE; izlaiduma gads 2008.; ident. Nr. NNAM0ZALE02001403; 

valsts numurs HB 2934; nobraukums 136 775 km, izsoli,  

2.4. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – autobusu ISUZU TURQUOISE; 

izlaiduma gads 2008.; ident. Nr. NNAM0ZALE02001403; valsts numurs HB 2934; 

nobraukums 136 775 km, izsoles noteikumus (pielikums Nr. 6 uz 4 lpp.), 

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

pašvaldības mājas lapā, ņemot vērā LR Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 11. panta un 12. panta nosacījumus. 
 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
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9. § 

Par dzīvokļu apvienošanu un adreses piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.05.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Kristīnes 

HARTMANES, dzīvo Saldus ielā 4–2, Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par dzīvokļu 

apvienošanu un adreses piešķiršanu Saldus ielā 4 dzīvoklim 2 un dzīvoklim 6, Skrundā, 

Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka dzīvoklis Saldus ielā 4-2, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 900 0168, pieder Kristīnei HARTMANEI saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. 4782, un dzīvoklis Saldus ielā 4-6, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 900 0220, pieder Kristīnei HARTMANEI saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, nodalījuma Nr. 4786. 

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 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija 

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

3.1. apvienot dzīvokļus Saldus ielā 4-2, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 

900 0168 un Saldus ielā 4-6, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 900 0220, 

un noteikt vienotu adresi Saldus iela 4-2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

10. § 

Par ēkas „Ražotnes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.04.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par ēkas „Ražotnes”, Jaunmuižā, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka ēka „Ražotnes”, Jaunmuižā, 

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

pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000163700. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, 

Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. izmainīt ēkai „Ražotnes”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, lietošanas mērķi no 1001 – rūpniecības ražošanas uzņēmumu 

apbūves uz 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūvi, 

2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM. 
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11. § 

Par saimniecības „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 30.04.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX, Skrundas novads, valdes locekļa XXX iesniegumu par saimniecības 

„Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

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

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 8.8 ha platībā pieder XXX 

saskaņā ar 28.04.2014. pirkuma līgumu Nr. 2094, kas sastādīts pie Kurzemes apgabaltiesas 

Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES, prakses vietā Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas 

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 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” no 03.11.2009., atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. sadalīt saimniecību „Dižvormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un 

atdalāmam zemes gabalam, kadastra apzīmējums XXX, 8.8 ha platībā, piešķirt jaunu 

nosaukumu „Vidusvormsāti”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes 

gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

12. § 

Par saimniecības „Jaunspundiņi”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 24.04.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

zemnieku saimniecības XXX, juridiskā adrese XXX novads, īpašnieka XXX iesniegumu par 

saimniecības „Jaunspundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu.  

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

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, 4.4 ha platībā pieder XXX 

zemnieku saimniecībai XXX saskaņā ar 16.04.2014. pirkuma līgumu Nr. 1893, kas sastādīts 

pie Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Irīnas BIRZNIECES, prakses vietā Pilsētas 

laukumā 4, Kuldīgā, Kuldīgas 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 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija 

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

2.1. sadalīt saimniecību „Jaunspundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un 
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atdalāmam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 4.4 ha platībā, piešķirt 

jaunu nosaukumu „Nārbuļi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes 

gabala 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 ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 17.04.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

juridiskā adrese XXX novads, valdes locekļa XXX, iesniegumu par zemes gabala „Lejas 

Dziedoņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība „Lejas Dziedoņi”, 

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

zemesgrāmatas apliecību Nr. 66.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR „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, MK 

12.04.2011. 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 „Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Lejas Dziedoņi”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar 

zemes gabala sadalīšanu, 

 3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

14. § 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma  

„Klētnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.05.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Nīkrāces 

pagasta zemnieku saimniecības XXX, juridiskā adrese XXX Skrundas novads, īpašnieka 

XXX iesniegumu par zemes gabala XXX, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un 

nosacījumu izsniegšanu zemes ierīcības projekta izstrādei. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienības daļa no zemes 

gabala XXX, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder Nīkrāces pagasta zemnieku 
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saimniecībai XXX, saskaņā ar 13.05.2014. pirkuma līgumu Nr.2214, kas sastādīts pie 

Kurzemes apgabaltiesas zvērināta notāra Irīnas BIRZNIECES, prakses vietā Pilsētas laukumā 

4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.  

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz LR „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, MK 

12.04.2011. 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 „Klētnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai ir pamatots. 

Atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - 

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

3.1. noteikt, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Klētnieki”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes ierīcības projektu sakarā ar 

zemes gabala sadalīšanu, 

 3.2. noteikt, ka zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā ievērojami šādi nosacījumi: 

3.2.1. projekts jāsaskaņo Valsts zemes dienestā, 

3.2.2. grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams 

zemes robežu un situāciju plāns, 

 3.3. jākonkretizē nekustamā īpašuma zemes vienību apgrūtinājumi, 

 3.4. jānodrošina piekļuve jaunizveidotajam zemes gabalam, 

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

plānojumam, 

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

15. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam  

īpašumam „Galamieži”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.05.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Galamieži”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā. 

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

projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai 

būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un 

ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības 

projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) 

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 “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka 

„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, 

ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā 

– valsts adrešu reģistrā”, MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta 
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ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

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

nolemj: 

2.1. apstiprināt 06.05.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu nekustamam īpašumam „Galamieži”, Skrundas pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.2. no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmam zemes gabalam 34.1 

ha platībā piešķirt nosaukumu „Žagatas”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-

3326, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 33.2 ha platībā, atstāt 

nosaukumu „Galamieži”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala 

lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam  

īpašumam „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.05.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā. 

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

projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai 

būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un 

ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības 

projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) 

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 “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka 

„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, 

ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā 

– valsts adrešu reģistrā”, MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

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

nolemj:  

2.1. apstiprināt 06.05.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu nekustamam īpašumam „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmam zemes gabalam 7.6 ha 

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

3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, 
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2.3. paliekošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 12.7 ha platībā un uz tā 

atrodošām ēkām atstāt nosaukumu un adresi „Vormsāti”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. atdalāmam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 5.0 ha platībā piešķirt 

nosaukumu „Vecvormsāti”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes 

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

lauksaimniecība, 

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam  

īpašumam „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.05.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā. 

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

projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai 

būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un 

ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības 

projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) 

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 “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka 

„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, 

ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā 

– valsts adrešu reģistrā”, MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

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

nolemj:  

2.1. apstiprināt 06.05.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu nekustamam īpašumam „Krogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.2. no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmam zemes gabalam 17.33 

ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaunkrogzemji”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.3. paliekošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 7.63 ha platībā un uz tā 

atrodošām ēkām atstāt nosaukumu un adresi „Krogzemji”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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18. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam  

īpašumam „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 30.04.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, 

Skrundas novadā. 

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

projektu ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai 

būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un 

ir patstāvīgi īpašuma objekti”, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „zemes ierīcības 

projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) 

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 “Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un 

apdzīvoto vietu statusa noteikšanu” 19.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 20.pantu, kas nosaka, ka 

„rajonus, pilsētas, novadus, pagastus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus, viensētas, 

ielas, zemesgabalus, ēkas un telpu grupas uzskaita Valsts zemes dienests informācijas sistēmā 

– valsts adrešu reģistrā”, MK 2009.gada 03.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

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

nolemj:  

2.1. apstiprināt 30.04.2014. SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu nekustamam īpašumam „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 

novadā, 

2.2. no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu XXX atdalāmam zemes gabalam 1.44 ha 

platībā piešķirt nosaukumu un adresi „Jaunstrautiņi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūve, 

2.3. paliekošam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu XXX, 31.60 ha platībā atstāt 

nosaukumu „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes 

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

lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

19. § 

Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegtos priekšlikumus par 

uzņemšanu dzīvokļu rindā. 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 30.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

vienistabas sociālo dzīvokli pirmajā stāvā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 23.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā un piešķirt dzīvokli 
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Rudbāržu pagastā, 

2.3. Skrundas novada pašvaldībā 23.04.2014. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX 

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

dzīvokli Rudbāržu pagastā, 

2.4. Skrundas novada pašvaldībā 13.05.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 23.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu mainīt dzīvokli. 

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

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

balsojot, “par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

risināšanas reģistrā Skrundā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

pirmām kārtām, 

3.2. uzņemt XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 

vispārējā kārtībā, 

3.3. uzņemt XXX, deklarētā adrese XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokļu 

jautājumu risināšanas reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar dzīvojamo platību 

nodrošināma vispārējā kārtībā, 

3.4. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.5. uzņemt XXX, dzīvo XXX, Skrundas novadā, dzīvokļu jautājumu risināšanas 

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

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Andu 

VĪTOLU. 
 

20. § 

Par dzīvokļu piešķiršanu  

N. KLEINBERGA 
 

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

piešķiršanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 23.04.2014. saņemts XXX, deklarētā adrese XXX 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržu pagastā, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 23.04.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Rudbāržu pagastā. 

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

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jābūt izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, 

Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. piešķirt XXX, deklarētā adrese XXX pagastā, Skrundas novadā, dzīvokli XXX 

pagastā, Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, 

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

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

21. § 

Par īres līgumu pagarināšanu   

N. KLEINBERGA 
 

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 13.05.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu, 

2.2. Skrundas novada pašvaldībā 13.05.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

novadā, iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu. 

3. Pamatojoties uz LR 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” un LR 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 LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta otro daļu, kas nosaka, ka „persona (ģimene) ir sociāli 

maznodrošināta (trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likums””, un 10 .pantu, kas nosaka kārtību, kādā izīrējams sociālais dzīvoklis un 

11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma laiku, atklāti balsojot, “par” – 11 (Gunta 

STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

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

trīs gadiem, 

3.2. pagarināt ar XXX, dzīvo XXX novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 

mēnešiem, 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
 

22. § 

Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa   

N. KLEINBERGA 
 

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

no piešķirtā dzīvokļa. 

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

09.05.2014. saņemts XXX, dzīvo XXX pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par atteikumu 

no piešķirtā dzīvokļa XXX pagastā, Skrundas novadā. 

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

telpas īres līguma izbeigšana notiek pēc īrnieka iniciatīvas”, atklāti balsojot, “par” – 11 

(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

dzīvokli XXX pagastā, Skrundas novadā, ar 01.06.2014., 

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

valdes locekli Gunu SKREBELI. 
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23. § 

Par grozījumiem noteikumos „Kārtība Skrundas novada pašvaldības  

vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās 

N. KLEINBERGA 
 

Pamatojoties uz LR Izglītības likuma 17.panta 27.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 

kompetence izglītībā ir atbalstīt izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās, Skrundas novada domes 25.03.2010. sēdē 

(prot. Nr. 5, 24.§) apstiprinātiem noteikumiem „Kārtība Skrundas novada pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās’’, un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 

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

paredzētajos gadījumos’’, atklāti balsojot, “par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta 

ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Skrundas novada domes 25.03.2010. sēdē (prot. Nr. 5, 

24.§) apstiprinātajos noteikumos „Kārtība Skrundas novada pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem valsts 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās”, 

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:  

„Skolēnus un pedagogus apbalvo, pamatojoties uz Izglītības nodaļā iesniegtajiem 

protokoliem vai to kopijām.  

3. Izteikt 7.2. punktu šādā redakcijā: 

„Naudas balvas apmērs individuālajiem sasniegumiem skolēniem valsts un novada 

olimpiādēs, sacensībās un konkursos 

 

Vieta 
Starptautisks 

(EUR) 
Valsts (EUR) 

Kurzemes 

reģions (EUR) 

Starpnovadu 

olimpiāde 

(EUR) 

Novada 

olimpiāde 

(EUR) 

1. vieta 60.00 35.00 25.00 15.00 7.00 

2. vieta 55.00 30.00 20.00 10.00 5.00 

3. vieta 50.00 25.00 15.00 7.00 3.00 

Atzinība 40.00 20.00 10.00 4.00 2.00 

Dalība 30.00 10.00 - - - 
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4. Izteikt 7.3. punktu šādā redakcijā: 

„Naudas balvas apmērs kolektīvajiem sasniegumiem skolēniem valsts un novada 

olimpiādēs, sacensībās un konkursos 

Vieta Starptautisks 

(EUR) 

Valsts (EUR) Kurzemes 

reģions (EUR) 

Starpnovadu 

olimpiāde 

(EUR) 

Novada 

olimpiāde 

(EUR) 

1. vieta 75.00 60.00 30.00 25.00 20.00 

2. vieta 70.00 55.00 25.00 20.00 15.00 

3. vieta 65.00 50.00 20.00 15.00 10.00 

Atzinība 60.00 40.00 15.00 10.00 7.00 

Dalība 45.00 15.00 - - - 

5. Izteikt 7.4. punktu šādā redakcijā: 

„Naudas balvas apmērs pedagogiem valsts un novada olimpiādēs, sacensībās un 

konkursos 

Vieta Starptautisks 

(EUR) 

Valsts (EUR) Kurzemes 

reģions (EUR) 

Starpnovadu 

olimpiāde 

(EUR) 

Novada 

olimpiāde 

(EUR) 

1. vieta 60.00 35.00 25.00 15.00 10.00 

2. vieta 55.00 30.00 20.00 10.00 7.00 

3. vieta 50.00 25.00 15.00 7.00 4.00 

Atzinība 40.00 20.00 10.00 4.00 3.00 

Dalība 30.00 10.00 - - - 

6. Izteikt 7.5. punktu šādā redakcijā: 

„Apbalvojamo personu sarakstus apkopo un iesniedz grāmatvedībā Izglītības nodaļa.” 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI. 
 

24. § 

Par Skrundas novada pirmsskolas rotaļu grupu pie izglītības iestādēm darbu vasarā   

N. KLEINBERGA 
 

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

ka “tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, 
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“par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. Piekrist slēgt Raņķu pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 25.06.2014. līdz 

31.08.2014. darbinieku atvaļinājuma laikā, 

2. Piekrist slēgt Jaunmuižas pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 

01.06.2014. līdz 31.08.2014. darbinieku atvaļinājuma laikā, 

3. Piekrist slēgt Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 01.06.2014. 

līdz 31.08.2014. darbinieku atvaļinājuma laikā, 

4. Piekrist slēgt O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 

16.06.2014. līdz 15.08.2014. darbinieku atvaļinājuma laikā. 
 

25. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā 

N. KLEINBERGA 
 

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

KĀPIŅAS sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

bezstrīdus kārtībā no personas, kura pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājusi likumā noteiktos nodokļu maksājumus. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 29.05..2014. par īpašumu 

XXX, Skrundas novadā, ir EUR 49.22 (četrdesmit deviņi euro, divdesmit divi centi), 

t.sk. pamatparāds EUR 33.18 (trīsdesmit trīs euro, astoņpadsmit centi), nokavējuma 

nauda EUR 16.04 (sešpadsmit euro, četri 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. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta 

- maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā 

spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas 

nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā 

nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 

maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un  26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī 

citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles 

(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti 

nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto 

nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto 

nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda 

kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot, “par” – 11 

(Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

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

piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 

nekustamo īpašumu, no: 

3.1.1. XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX pagasts, Skrundas novads, 
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nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 49.22 (četrdesmit deviņi euro, divdesmit 

divi centi), t.sk. pamatparāds EUR 33.18 (trīsdesmit trīs euro, astoņpadsmit centi), 

nokavējuma nauda 16.04 (sešpadsmit euro, četri centi), 

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

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to 

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

26. § 

Par nosaukuma piešķiršanu 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.05.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX 

pilnvarotās personas (05.09.2013. pilnvara ar reģistra Nr. 409.) XXX, juridiskā adrese Kr. 

XXX, Rīga, iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienības pieder XXX 

saskaņā ar 14.04.2014. LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr. 9526.  

3. Ņemot vērā 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”, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, 

Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, 

Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

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

nolemj: 

3.1. piešķirt zemes vienībām Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra 

apzīmējumiem: XXX nosaukumu „Viesalgi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, 

zemes vienību lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

27. § 

Par zemes gabalu platības precizēšanu Skrundas novadā   

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.04.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemts Valsts 

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

vēstuli par kadastra datu kārtošanu. 

2. Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka 

„pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 

plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību” un Skrundas novada teritorijas 

plānojumu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija 

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

2.1. precizēt zemes gabalam „Ziedoņi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, platību no 1.0 ha uz 1.5631 ha,  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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28. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu  

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.05.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novads, iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu, 

nosaukuma un adreses piešķiršanu.  

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

pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, pieder XXX saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 11. 

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 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Loreta ROBEŽNIECE, Zigurds 

PURIŅŠ, Rihards VALTENBERGS, Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Nellija 

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

2.1. izveidot ēku īpašumu un ražošanas ēkai, kura atrodas uz zemes vienības 

„Pankopi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt 

nosaukumu un adresi „Pankopi 1”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 

 2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

 DANENBERGU. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo 

domes sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 19.06.2014., 

plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 26.06.2014., plkst. 0800. 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga 

         29.05.2014. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         29.05.2014.  


