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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

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

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

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

2017.gada 30.martā                                                     Nr. 3 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

2. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līguma visā Skrundas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pagarināšanu  

3. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu  

5. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu  

6. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu un 

pievienošanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

7. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

8. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

10. Par labojumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” 

11. Par licences izsniegšanu pašvaldības struktūrvienībai “Mākslas studija” 

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

  

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS 

    Andris Vilnis SADOVSKIS 

    Aivars SEBEŽS 

    Rihards VALTENBERGS 

    Ainārs ZANKOVSKIS  

Ivars GRUNDMANIS 

Gunta STEPANOVA  

Zigurds PURIŅŠ   

Aldis BALODIS  

Ivo BĀRS  
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Gunārs ZEME  

Juris JAUNZEMS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

 

Klausās:  

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

   valdes loceklis  Kaspars KUTUĻSKS 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Nodokļu administratore    Aija KĀPIŅA 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina domes sēdes darba kārtībā iebalsot šādus 

jautājumus: 

1.  Par projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam” nolikuma apstiprināšanu  

2. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu 

3. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu 

nosaukumu piešķiršanu  

4. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, piešķiršanu 

5. Par nekustamā īpašuma (dzīvojamās ēkas un nedzīvojamo ēku) izslēgšanu no pašvaldības 

bilances 

6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

7. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  
 

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

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

tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, 32.pantu, 

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

secībā. Šo secību var grozīt ar domes lēmumu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - 

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

- Apstiprināt šādu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

2. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līguma visā Skrundas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pagarināšanu  

3. Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi 

4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu  

5. Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu  
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6. Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu un 

pievienošanu nekustamam īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

7. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

8. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam XXX, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā 

9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

10. Par labojumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” 

11. Par licences izsniegšanu pašvaldības struktūrvienībai “Mākslas studija” 

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

13.  Par projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam” nolikuma apstiprināšanu  

14. Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu 

15. Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu 

nosaukumu piešķiršanu  

16. Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, piešķiršanu 

17. Par nekustamā īpašuma (dzīvojamās ēkas un nedzīvojamo ēku) izslēgšanu no pašvaldības 

bilances 

18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

19. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  
 

1. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto 

lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas un soda naudas dzēšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos, tika konstatēts: 

2.1. ar LR VZD Kuldīgas rajona nodaļas 1999.gada XXX lēmumu Nr. 461 atsaukts 

Rudbāržu pagasta zemes komisijas lēmums Nr.42 no 1996.gada XXX par zemes 

piešķiršanu lietošanā un īpašumā par samaksu XXX saimniecības XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, (jaunais nosaukums XXX) paplašināšanai 7.5 ha platībā, 

2.2. ar Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta padomes 1999.gada XXX lēmumu (prot. 

Nr.8, 2.§) atsaukts Rudbāržu pagasta padomes 1996.gada XXX lēmums Nr.180 par 

zemes un meža piešķiršanu pastāvīgā lietošanā XXX 25.00 ha platībā zemnieku 

saimniecības izveidošanai, 

2.3. pēc Skrundas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas NINO konstatēts, ka XXX nav veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins 

par zemi, kurai beigušās lietošanas tiesības un uz 30.03.2017. ir izveidojies nekustamā 

īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāds EUR 271.43 (divi simti septiņdesmit 

viens euro, četrdesmit trīs centi), tai skaitā pamatparāds EUR 128.80 (viens simts 

divdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi), nokavējuma nauda EUR 142.63 (viens simts 

četrdesmit divi euro, sešdesmit trīs centi), 

2.4. pēc Skrundas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas NINO konstatēts, ka XXX ar 01.01.2008. ir izveidots jauns konta numurs 

XXX par īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, bet nekustamā īpašuma 

nodoklis no vecā konta Nr.XXX, par īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas 

novadā, netika pārcelts uz jauno kontu Nr.XXX. XXX nav ticis brīdināts par jauna 

konta izveidošanu. Līdz ar to XXX uz 30.03.2017. nekustamā īpašuma XXX 
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iepriekšējā kontā Nr. XXX izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un 

nokavējuma nauda EUR 84.50 (astoņdesmit četri euro, piecdesmit centi), tai skaitā 

pamatparāds EUR 42.25 (četrdesmit divi euro, divdesmit pieci centi), nokavējuma 

nauda EUR 42.25 (četrdesmit divi euro, divdesmit pieci centi). XXX lūdz Skrundas 

novada pašvaldību dzēst nokavējuma naudu EUR 42.25 (četrdesmit divi euro, 

divdesmit pieci centi). 

3. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām ” 20. panta pirmās daļas 3 punktu, 

Skrundas novada pašvaldība veic Skrundas novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu 

administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Saskaņā ar likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā 

īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 

pirmajā daļa noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Likuma „Par pašvaldībām” 

12.pants nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 

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

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

darbība nav aizliegta ar likumu” un 14.panta pirmās daļas 3.punkts, kas nosaka, ka „pildot 

savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un 

noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas”, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. dzēst XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Kuldīga, Kuldīgas 

novads, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemes īpašumu 

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā (jaunais nosaukums XXX), 271.43 EUR 

(divi simti septiņdesmit viens euro, četrdesmit trīs centi), tai skaitā pamatparāds EUR 

128.80 (viens simts divdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi), nokavējuma nauda EUR 

142.63 (viens simts četrdesmit divi euro, sešdesmit trīs centi), 

3.2. dzēst XXX, personas kods XXX, deklarētā adrese XXX, Rudbārži, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, nokavējuma naudu par īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, 42.25 EUR (četrdesmit divi euro, divdesmit pieci centi), 

3.3. publicēt Skrundas novada pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par 

nodokļu parādu dzēšanu likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā 

noteiktajā kārtībā, 

3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nodokļu administratori Aiju 

KĀPIŅU. 
 

2. § 

Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas  

līguma visā Skrundas novada pašvaldības administratīvajā  

teritorijā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pagarināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.03.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu par  ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma 

pagarināšanu līdz 31.12.2027. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. 08.12.2016. starp Skrundas novada pašvaldību un SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā 

Skrundas novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz Skrundas novada domes 

24.11.2016. sēdes (prot. Nr.14, 1.§) lēmumu līdz 31.12.2021., 
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2.2. līgums noslēgts uz laiku līdz 31.12.2021. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

7.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „vietējās pašvaldības dome līgumā ar komersantu par 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu nosaka vismaz sniedzamos 

sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, to sniegšanas teritoriju un termiņu”, atklāti 

balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

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

nolemj:  
3.1. pagarināt ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, 

08.12.2016. noslēgto līgumu  par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu visā Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 

31.12.2027., 

3.2. slēgt vienošanos pie līguma par līguma darbības termiņa pagarināšanu, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

3. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 05.01.2017. pašvaldībā saņemto XXX pilnvarotās personas 

XXX, dzīvesvieta XXX, Liepāja, iesniegumu ar piedāvājumu pašvaldībai iegādāties 

nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts:  

2.1. īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra Nr. XXX, nostiprinātas XXX 07.04.2011., Skrundas zemesgrāmatas 

nodalījums Nr.XXX, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3537 m2 platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, 

2.3. ar 23.01.2017. Ģenerālpilnvaru, reģistra Nr.XXX, kas sastādīta pie Kurzemes 

apgabaltiesas Zvērinātas notāres Vinetas NOVICKAS prakses vietā Zivju ielā 3, 

Liepājā, XXX pilnvaro XXX atsavināt piederošo nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

2.4. pēc 18.03.2017. SIA XXX, reģ. Nr. XXX, juridiskā adrese XXX, Rīga, noteiktā 

novērtējuma nekustamā īpašuma  XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, novērtējums ir EUR 4600 (četri tūkstoši seši simti euro), 

2.5. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

robežojas ar pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu XXX, Skrunda, Skrundas 

novads, kadastra Nr. XXX, kas sastāv no zemes vienības 4339 m2 platībā,  

2.6. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

nepieciešams pašvaldībai likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 10.puntā noteiktās 

autonomās funkcijas – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 

teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, nodrošināšanai.  

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un 15.pantu 10.punktu un 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

3.daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

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

nolemj: 

3.1. iegādāties nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 
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XXX, kas sastāv no zemes vienības 3537 m2 platībā, par EUR 4000 (četri tūkstoši 

euro), likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktā noteiktās autonomās funkcijas 

nodrošināšanai,  

3.2. pilnvarot domes priekšsēdētāju Loretu ROBEŽNIECI parakstīt nekustamā 

īpašuma pirkuma līgumu. 
 

4. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokola Nr. 2.1.1/5 no 03.03.2017. un Nr.2.1.1/8/ no 20.03.2017. 

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

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

atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai 

visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai 

zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei”, 37. 

panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu 

var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā 

gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants)” un 44.panta 8.daļas 1.punktu, 

kas nosaka, ka „tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ 

attiecīgais zemes starpgabals”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. pārdot par brīvu cenu nekustamos īpašumus: 

  2.1.1. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 22.5 ha, par EUR 26 700.00 (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti euro), 

   2.1.2. XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 0.1855 ha, par EUR 580.00 (pieci simti astoņdesmit euro), 

  2.1.3. XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, ar kopējo 

platību 0.48 ha, par EUR 900.00 (deviņi simti euro), 

  2.2. uzaicināt divu nedēļu laikā noslēgt pirkuma līgumu: 

   2.2.1. nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, XXX 

pilnvaroto personu XXX (reģ. Nr. XXX), juridiskā adrese XXX, Kuldīga, 

Kuldīgas novads, 

   2.2.2. nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,  XXX, 

adrese XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un XXX, adrese XXX, 

Ventspils,  

   2.2.3. nekustamam īpašumam XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, XXX, 

adrese XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

 2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU.  
 

5. § 

Par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.03.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

dzīvo XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par mirušā tēva XXX 

garāžas XXX, XXX pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma laušanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
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2.1. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, adrese XXX, Dzelda, Nīkrāces 

pagasts, Skrundas novads, noslēgts zemes un garāžas nomas līgums Nr. XXX par 

XXX pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 21.9 m2 nomu, 

2.2. XXX miris XXX. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 

daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 

ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 

objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, atklāti balsojot, 

„par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

3.1. izbeigt ar XXX (miris XXX) zemes un XXX, Skrundas novadā, nomas līgumu ar 

02.03.2017., 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

6. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,  

nosaukuma maiņu un pievienošanu nekustamam īpašumam  

XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 09.03.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvesvieta XXX, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, nosaukuma maiņu un pievienošanu 

nekustamajam īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

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

2.2. ar XXX pirkuma līgumu Nr.XXX, kas sastādīts Skrundas novada bāriņtiesā, 

„Dārdedzes”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, XXX iegādājies 

nekustamo īpašumu XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

Ministru kabineta 2015.gada 18.februāra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un 

Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

3.1. izmainīt nekustamajam īpašumam XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

1,3637 ha platībā, kadastra Nr. XXX, nosaukumu uz nosaukumu XXX, Rudbāržu 

pagasts, Skrundas novads, un pievienot nekustamajam īpašumam XXX, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, zemes vienības lietošanas mērķis – 

0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
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7. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.03.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

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

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

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” , likuma “Par 

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās 

un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 17.pantu, 

kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada pagastus, 

ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu 

reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

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

13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 16.06.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamā īpašuma 

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 

XXX, sadalīšanu, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 27.8 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 

atdalāmai zemes vienībai 4.1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu 

XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienību  lietošanas mērķis 

– 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 7.0  ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 

paliekošai zemes vienībai 30.4 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, nosaukumu 

XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienību lietošanas mērķis 

– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu  

nekustamam īpašumam XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.03.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamo īpašumu XXX, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā. 

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

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

projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 
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noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” , likuma “Par 

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

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

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

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, likuma Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, kas nosaka, ka „nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās 

un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome” un 17.pantu, 

kas nosaka, ka „apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novada pagastus, 

ciemus un to robežas reģistrē  Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra (turpmāk – adrešu 

reģistrs)  informācijas sistēmā, pamatojoties un normatīvajiem aktiem vai attiecīgās 

pašvaldības domes lēmumu”, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 

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

13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

2.1. apstiprināt 16.06.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto SIA 

„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamā īpašuma 

XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības, kadastra apzīmējums 

XXX, sadalīšanai, 

2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 36.0 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes vienības  

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

mežsaimniecība, 

2.3. atstāt paliekošai zemes vienībai 26.3  ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, 

nosaukumu XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, zemes vienības 

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

lauksaimniecība, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

9. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES 

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstisku 

iesniegumu pamata. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 16.02.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu no adreses XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

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

Skrundas novada pašvaldībai un izīrēts XXX, 

2.3. 01.03.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 24.02.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.6. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder Skrundas novada 
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pašvaldībai un izīrēts XXX, 

2.7. 28.02.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.8. XXX 09.03.2017. ieradās Skrundas novada pašvaldībā, bet nevarēja iesniegt 

dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, 

2.9. Skrundas novada pašvaldībā 06.03.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu no adreses XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.10. nekustamais īpašums XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

pieder XXX, 

2.11. 06.03.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.12. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu 

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.13. Skrundas novada pašvaldībā 10.03.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.14. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.15. 10.03.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.17. Skrundas novada pašvaldībā 20.03.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iesniegums par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

2.18. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pieder XXX, 

2.19. 20.03.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par savu deklarēto dzīvesvietu un bērnu deklarēto 

dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā,  

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

novadā, 

3.3. anulēt XXX, personas kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

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

novadā,  

3.5. anulēt XXX, personas kods XXX, XXX, personas kods XXX, un XXX personas 

kods XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

3.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI.  
 



11 

10. § 

Par labojumiem Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 08.03.2017. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Vides 

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

svītrot no Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr. 3/2017 

“Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” 4.3. un 5.4.apakšpunktus. 

2. Ņemot vērā VARAM ieteikumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 16.punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var apstiprināt saistošus noteikumus un 

noteikt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo 

BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 3 (Aldis BALODIS, Gunārs ZEME, 

Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” labojumus - 

svītrot 4.3. un 5.4. apakšpunktus, 

2.2. informēt VARAM par izdarītajiem labojumiem Skrundas novada pašvaldības 

2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas 

kopšanas noteikumi”, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

11. § 

Par licences izsniegšanu pašvaldības struktūrvienībai “Mākslas studija” 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās  11. punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas ,,izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja 

tas paredzēts likumos”, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka 

“novada pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību, izsniedz licences interešu 

izglītības programmu īstenošanai”, 46. panta piekto daļu, kas nosaka, ka “izglītības iestādes ir 

tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet 

citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, – pēc 

licences saņemšanas pašvaldībā” un 47. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “interešu izglītības 

programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas 

Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā” un Skrundas novada 

pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2010 “Par interešu 

izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību’’, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

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

nolemj: 
1. Izsniegt licenci Skrundas novada pašvaldības struktūrvienībai “Mākslas studija” 

programmas ,,Mākslas studija’’ īstenošanai līdz 31.05.2019., 

2. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības struktūrvienībai “Mākslas studija” 

interešu izglītības pulciņa programmu (pielikums Nr. 1 uz 10 lpp.). 
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12. § 

Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

pienākums savā administratīvajā teritorijā atbalstīt ārpusstundu pasākumus, arī bērnu 

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

,,dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos’’ atklāti balsojot, „par” – 13 

(Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta 

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

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

darbnīcu projektu konkursa nolikumu (pielikums Nr. 2 uz 8 lpp.), 

2. Piedalīties ABLV Charitable Foundation programmas “Palīdzēsim izaugt” grantu 

projektu konkursā papildus finansējuma iegūšanai Skrundas novada pašvaldības bērnu 

un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu realizācijai, 

3. Izveidot projektu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Inga FLUGRĀTE – Izglītības nodaļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja, 

Dace GRĀVELE – novada izglītības darba metodiķe - komisijas   

      priekšsēdētājas vietniece, 

Gunta  STEPANOVA – sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja - komisijas locekle, 

Zigurds PURIŅŠ – sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis 

- komisijas loceklis, 

Kristīne VĒRDIŅA – projektu speciāliste - komisijas locekle, 

4. Programmas “Palīdzēsim izaugt” finansējuma iegūšanas gadījumā Skrundas novada 

pašvaldības projektu izvērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut ABLV Charitable 

Foundation pārstāvi, 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI. 
 

13. § 

Par projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam” nolikuma apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, Z. EGLĪTE, G. STEPANOVA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Skrundas novada pašvaldības projektu 

konkursa „Mēs Skrundas novadam!” nolikuma apstiprināšanu 2017.gadam. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības attīstības nodaļas vadītājai Zanei 

EGLĪTEI, kura informē deputātus par projektu konkursa nolikuma saturu un ieviestiem 

jauninājumiem.  

Deputāte Gunta STEPANOVA jautā, vai, ņemot vērā vērtēšanas kritēriju tabulu, netiek vairāk 

priekšroka dota Skrundas pilsētai. 

Loreta ROBEŽNIECE paskaidro, ka šeit vērā tiks ņemts tas, cik pieejams projektā paveiktais 

būs pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem konkrētā apdzīvotā vietā. Primārais šajā projektu 

konkursā ir – lai projekti tiktu realizēti visā novadā.  

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

funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

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

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Ivo BĀRS, 
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Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Aldis BALODIS), 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs Skrundas 

novadam!” nolikumu  2017.gadam (pielikums Nr. 3 uz 10 lpp.), 

2.2. projekta konkursa finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.3. noteikt projekta vērtēšanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā: 

  Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpilddirektors, 

  Kaspars DZENIS – būvvaldes vadītājs, 

  Zane EGLĪTE – attīstības nodaļas vadītāja, 

  Ivars GRUNDMANIS – attīstības komitejas priekšsēdētājs,  

  Ritvars STEPANOVS – Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs, 

  Dzintra VEĢE – Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja, 

  Benita LIELĀMERE – Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja, 

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

14. § 

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā,  

Skrundas novadā, zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.03.2017. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 

XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 200 m2 platībā saimniecības ēkas un 

garāžas būvniecībai. 

2.Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. nekustamais īpašums XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, pieder 

XXX saskaņā ar zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījums Nr. XXX, 

2.2. īpašums sastāv no zemes vienības 2100 m2 platībā,  kadastra apzīmējums XXX, 

uz kura atrodas mājīpašums, 

2.3. ar 02.05.2016. zemes nomas līgumu XXX iznomā zemes vienības daļu 200 m2 

platībā, no zemes īpašnieka XXX, saimniecības ēkas un garāžas būvniecībai XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

trešo daļu un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis 

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

Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris JAUNZEMS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - 

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

3.1. noteikt zemes vienības daļai XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 200 m2 platībā, 

kadastra apzīmējums XXX, lietošanas mērķi no 0601 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM.  
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15. § 

Par nekustamā īpašuma XXX, Nīkrāces pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.03.2017. pašvaldībā saņemto  XXX, dzīvo XXX, 

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

pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nosaukumu XXX un XXX piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

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

2.2. īpašums sastāv no trijām zemes vienībām. 

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

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

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

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

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

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis 

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

balsojumā nepiedalās deputāts Juris JAUNZEMS, pamatojoties uz likumu „Par interešu 

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

nolemj: 

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

Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām: 

3.1.1. ar kadastra apzīmējumu XXX, 5.39  ha platībā, piešķirt jaunu 

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

vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, 

3.1.2. ar kadastra apzīmējumu XXX, 9.25 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu 

XXX, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320, zemes vienības lietošanas 

mērķis – 0101 – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

16. § 

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX,  

Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.03.2017. pašvaldībā saņemto XXX pilnvarotās personas 

XXX, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā (XXX Skrundas novada 

bāriņtiesas pilnvara Nr. XXX, kas sastādīta „Dārdedzes”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā), iesniegumu par ēku īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu garāžai 

XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kura atrodas uz pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības ar kadastra Nr. XXX.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts, ka uz pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, atrodas 

XXX  piederoša garāža XXX, saskaņā ar 06.05.1994. aktu. 
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3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

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

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

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

daļu, atklāti balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

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

nolemj: 

3.1. izveidot ēku īpašumu un garāžai Nr. XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums XXX, kura atrodas uz pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, piešķirt adresi XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi zemes lietu speciālistu Normundu 

DANENBERGU.  
 

17. § 

Par nekustamā īpašuma (dzīvojamās ēkas un nedzīvojamo ēku)  

izslēgšanu no pašvaldības bilances 

L. ROBEŽNIECE, I. MUCENIECE 
 

1. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 22.03.2017. Skrundas novada 

būvvaldes būvinspektore Iveta HEIDENA sagatavojusi izziņu Nr. BIS-BV-23.1-2017-239 par 

būves neesamību (pielikums Nr. 4 uz 4 lpp.) un izziņu Nr. BIS-BV-23.1-2017-193 (pielikums 

Nr. 5 uz 1 lp.). 

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, 

kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām, atklāti 

balsojot, “par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Gunta 

STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Gunārs ZEME, Juris 

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

nolemj:  
2.1. izslēgt no Skrundas novada pašvaldības bilances dzīvojamo ēku Cieceres ielā 1, 

Skrundā, Skrundas novadā, (demontēta 2017.gadā) un nedzīvojamās ēkas – šķūņus; 

ēkas un šķūņu atlikusī vērtība 0.00 EUR (nulle euro, nulle centi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI.  
 

18. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE, I. FREIMANE 
 

1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES 

iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstisku 

iesniegumu pamatu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 21.03.2017. saņemts XXX, dzīvo XXX, Raņķu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no 

adreses XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. 

2.2. nekustamais īpašums XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ir kopīpašums XXX 

un XXX, 
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2.3. 24.03.2017. XXX izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.4. XXX līdz šim brīdim Skrundas novada pašvaldībā nav ieradies, lai sniegtu motivētu 

paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu. 

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

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

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

par deklarēto dzīvesvietu”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

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

Skrundas novadā,  

3.2 noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu 

FREIMANI.  

19. § 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

L. ROBEŽNIECE, N. DANENBERGS 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 

komisijas sēdes protokolu Nr. 2 no 29.03.2017. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nokārtošanas”, likuma 35.pantu, kas nosaka, ka „(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. 

un 32.pants), apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā 

likumā vai izsoles noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda 

persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 

18.pants); (2) Ja nav apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz 

mantas nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem 

noteikumiem. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas 

atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 

32.pantā noteiktajā kārtībā”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, 

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

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes 

protokolu Nr. 2 no 29.03.2017. (pielikums Nr. 6 uz 1 lp.) par nekustamā īpašuma 

Graudu ielā 4, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, izsoli. 

 

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

sēdi par slēgtu. Nākamā apvienotā komiteju sēde 2017.gada 20.aprīlī, plkst. 800, kārtējā domes 

sēde 2017.gada 27.aprīlī, plkst. 800. 
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Sēde slēgta plkst. 0820 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          31.03.2017. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          31.03.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


