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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 

2019. gada 27. decembrī                                                 Nr. 17 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2019 Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas 

novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2020. gadam 

3. Par Skrundas tirgus kompleksa, Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līguma pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu likvidētai juridiskai personai 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

6. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

7. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

8. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 

9. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 

10. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

11. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

12. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Viesalgi” 

14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Laudas AP” 

15. Par zemes nomas līguma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu  

16. Par zemes nomas līguma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu  

17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “KALNA VENTINIEKI” 

18. Par zemes vienības “Stropi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

19. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

20. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

21. Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu  
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22. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Aivars SEBEŽS  

     Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Dzintars ANKEVICS  

Jānis BRŪVERIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Valdis PAKULIS  

Rihards VALTENBERGS  

Valters FARNASTS 

 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Andrejs SALMINS (personisku apstākļu dēļ nepiedalās sēdē) 

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā) 

Ainārs ZANKOVSKIS (aizņemts pamatdarbā) 
 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ  

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS  

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars STEPANOVS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Inese IVĀNE 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Ilona RĪTIŅA 

Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

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, 

atklāti balsojot, “par” – 10 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome 

nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 27.12.2019. sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2019 Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas 

novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu  

2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2020. gadam 

3. Par Skrundas tirgus kompleksa, Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas 

pilnvarojuma līguma pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu likvidētai juridiskai personai 
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5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

6. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

7. Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

8. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 

9. Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 

10. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

11. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

12. Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu  

13. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Viesalgi” 

14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Laudas AP” 

15. Par zemes nomas līguma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu  

16. Par zemes nomas līguma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu  

17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “KALNA VENTINIEKI” 

18. Par zemes vienības “Stropi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

19. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

20. Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā, 

Skrundas novadā 

21. Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu  

22. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā 

23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  
 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2019 Grozījumi Skrundas 

novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 

“Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

“tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par 

budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46. panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka “pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie 

noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt 

brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami 

pašvaldības mājaslapā internetā”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta 

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

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 21/2019 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2019 „Skrundas novada pašvaldības 2019. gada budžets” 

(pielikums Nr. 1 uz 10 lpp.). 
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2. § 

Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2020. gadam 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 1. panta pirmās daļas 2. punktu, kas 

nosaka, ka “likumā ir lietoti šādi termini: atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita 

ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona. Tai ar likumu piešķirta sava 

autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu. Tai var būt 

sava manta” un likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu 2. punktu, kas nosaka, ka “pašvaldības 

dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas)”, likuma “Par 

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

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 7 (Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Rihards 

VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Valters FARNASTS), „atturas” – 2 

(Valdis PAKULIS, Gunta STEPANOVA), Skrundas novada dome nolemj:  

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu 2020. gadam (pielikums 

Nr. 2 uz 14 lpp.). 
 

Turpmāko sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā piedalās arī deputāts Jānis 

BRŪVERIS.  
  

3. § 

Par Skrundas tirgus kompleksa, Ventas ielā 14, Skrundā,  

Skrundas novadā, pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pagarināšanu  

ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par pilnvarojuma līguma par tirgus kompleksa 

Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, apsaimniekošanas tiesību pagarināšanu ar SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, 

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 17.12.2018. Skrundas novada 

pašvaldībai ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, juridiskā 

adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, noslēgts pilnvarojuma līgums 

Nr.8.3/170/2018 par tirgus apsaimniekošanas tiesību nodošanu, nosakot termiņu līdz 

2019. gada 16. decembrim. 

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

daļas 3. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 

kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu”, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumiem Nr. 440 „Noteikumi 

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, 

Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), 

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

3.1. pagarināt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. 

Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, par Skrundas tirgus 

kompleksa Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, kas sastāv no zemes gabala 

Ventas ielā 14, Skrundā, kadastra Nr. 6209 002 0051, 2491 m2 platībā, tirgus 

paviljoniem (42,2 m2 platībā), tirgus nojumēm (10 gab.) un tirgus kustamās mantas 

(tirgus plāns ar kustamo mantu – pielikums Nr. 3 uz 1 lpp.) pārvaldīšanu līdz 

31.12.2020., 

3.2. slēgt vienošanos pie 17.12.2018. pilnvarojuma līguma Nr. 8.3/170/2018 par 
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tirgus apsaimniekošanas tiesību nodošanu (uzturēšanas izdevumu tāme, pasākumu 

plāns, tirdzniecības vietu izcenojumi – pielikums Nr. 4 uz 3 lpp.), 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti 

PUTNIŅU. 
 

4. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu likvidētai juridiskai personai 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS 

sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās 

nokavējuma naudas dzēšanu likvidētai juridiskai personai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. pēc uzņēmuma reģistra datu bāzes informācijas no komercreģistra ir izslēgta 

juridiska persona - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INBŪV PROJEKTI”, 

reģistrācijas Nr. 40003926531-16.10.2018. „Latvijas Vēstnesī” publicēta ziņa 

(pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.) par likvidāciju, publikācijas Nr.KMR00117798263115, 

likvidēta 11.10.2018.,  

2.2. 13.12.2018. saņemts lēmums  (pielikums Nr. 6 uz 1 lpp.) no LR Kurzemes 

apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses BEITĀNES par izpildu lietvedības 

izbeigšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „INBŪV PROJEKTI”, reģistrācijas Nr. 

40003926531, 

2.3. 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, 

2.4. 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, 

2.5. saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 7. punktu, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš, ja nodokļu 

maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas 

Republikas Uzņēmuma reģistra reģistriem. 

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

20. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta 7. punktu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, 

Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, 

Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

3.1. dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INBŪV PROJEKTI”, reģistrācijas 

Nr. 40003926531, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kalna ielā 

17, Skrundā, Skrundas novadā, 2072,66 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit divi euro, 

sešdesmit seši centi), tajā skaitā pamatparādu 1060,54 EUR (viens tūkstotis sešdesmit 

euro, piecdesmit četri centi) (par laika periodu no 15.08.2011. līdz 15.08.2012.), 

nokavējuma naudu un soda naudu 1012,12 EUR (viens tūkstotis divpadsmit euro, 

divpadsmit centi) (par laika periodu no 15.08.2011. līdz 27.12.2019), 

3.2. gadījumos, kad šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis, atbilstoši 

Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas 

nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu 

maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 
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0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā 

pieaugušo nokavējuma naudas apmēru, 

3.3. publicēt Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 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. 
 

5. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 

mirušām personām. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. 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, 

2.2. izskatot informāciju no Skrundas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma 

nodokļu administrēšanas sistēmas NINO, novada nekustamo īpašumu nodokļu 

administratore Aija KĀPIŅA konstatējusi nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

esamību personām, kurām ir izbeigtas zemes nomas tiesības vai zemes lietošanas 

tiesības dažādos laika periodos un kuras ir mirušas. Nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu kopsumma mirušām personām uz 16.12.2019, sastāda 1477,60 EUR (viens 

tūkstotis četri simti septiņdesmit septiņi euro, sešdesmit centi), tai skaitā pamatparādu 

kopsumma 876,46 EUR (astoņi simti septiņdesmit seši euro, četrdesmit seši centi), 

nokavējuma naudas un soda naudas kopsumma 601,14 EUR (seši simti viens euro,  

četrpadsmit centi), 

2.3. saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli ” 1. pantu Nekustamā 

īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz 

līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to 

pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums. Par 

nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju uzskatāma šā likuma 2. panta trešās daļas 

5. punktā minētās personas - nekustamā īpašuma nodokli par valsts vai pašvaldības 

īpašumā esošo zemi, ēkām un inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet, ja tāda nav, - 

nomnieks, 

2.4. saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta septīto daļu, 

nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo 

īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais 

īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais 

īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas 

lietošanā, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma 

lietotājs. 

2.5. likuma par „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos 

gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, 

2.6. saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 

3. punktu, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda 

naudas, dzēš fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda 

naudas, nokavējuma naudas. 
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3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma par „Par nodokļiem un nodevām” 

25. panta trešo daļu, likuma par „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 

3. punktu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistrā reģistrētiem datiem 

par personas statusa maiņu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars 

GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” -  nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus kopsummā 1477,60 EUR (viens 

tūkstotis četri simti septiņdesmit septiņi euro, sešdesmit centi), tai skaitā  

pamatparādus kopsummā 876,46 EUR (astoņi simti septiņdesmit seši euro, 

četrdesmit seši centi), kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu un soda naudu 

kopsummā 601,14 EUR (seši simti viens euro un četrpadsmit centi) mirušām 

personām saskaņā ar pielikumu Nr. 7 uz 5 lpp., 

3.2. gadījumā, ja, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs 

uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

29. panta otrai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa 

nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda - no laikā 

nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda 

pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru, 

3.3. publicēt Skrundas novada pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par 

nodokļa parādu dzēšanu, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību, 

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu nodokļu 

administratorei Aijai KĀPIŅAI. 
 

6. § 

Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Jaunsardzes centra 1. novada nodaļas iesniegumu par 

kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. 01.07.2018. Skrundas novada pašvaldībai ar Jaunsardzes un informācijas centru 

noslēgts nomas līgums Nr. 8.6/1/2018 par telpām Oskara Kalpaka Rudbāržu 

pamatskolā, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, līdz 2023. gada 31. janvārim,  

2.2. kustamās mantas nepieciešamas Jaunsardzes centra 1. novada funkciju izpildes 

nodrošināšanai.  

3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka publiska persona savu mantu nodod 

privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī 

publiskas personas pakalpojumu sniegšanai, pamatojoties uz 5. panta trešo daļu, kas nosaka, 

ka „ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. 

Lēmumā norāda vismaz šādu informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās 

apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3) 

nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā 

manta atdodama atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai 

nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir 

jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība, atklāti balsojot, „par” – 11 (Aivars SEBEŽS, 

Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta 

STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta 
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ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome 

nolemj: 

3.1. nodot Jaunsardzes un informācijas centram, adrese K.Valdemāra iela 10/12, 

Rīga, bezatlīdzības lietošanā kustamo mantu (pielikums Nr. 8 uz 3 lpp.)  līdz 

31.12.2020., 

3.2. slēgt līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, 

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU. 
 

7. § 

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 25.11.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, iegādi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka ”dome var 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos ”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, 

Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, 

Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Rudbāržos, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu 

DANENBERGU. 
 

8. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 29.11.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par īres dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

iegādi.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka ”dome var 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, 

Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, 

Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

9. § 

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda 
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DANENBERGA priekšlikumu dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka ”dome var 

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

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, 

Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, 

Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 26.11.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Skrundas 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX” 

piešķiršanu.  

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

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

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, īpašums sastāv no trijām zemes vienībām un 

ēkām. 

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 8. decembra noteikumiem Nr. 698 

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

11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters 

FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 4,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes 

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

11. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 06.12.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”, 
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Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX”, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX”, 

piešķiršanu.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

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

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

XXX, īpašums sastāv no četrām zemes vienībām, 

2.2. saskaņā ar 06.12.2019. Pirkuma līgumu, reģistra Nr. XXX, kas sastādīts pie 

Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres Baibas SKREBAS, prakses vietā Striķu 

ielā 12, Saldū, Saldus novadā, XXX ieguvis īpašumā divas zemes vienības: 4,1 ha 

platībā, kadastra apzīmējums XXX, un 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, kas 

atdalāmas no nekustamā īpašuma “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 8. decembra noteikumiem Nr. 698 

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

11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters 

FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, un atdalāmām zemes vienībām: 4,1 ha platībā, kadastra 

apzīmējums XXX, un 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX, piešķirt jaunu 

nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas 

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

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

12. § 

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā,  

Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 12.12.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par nekustamā īpašuma „XXX” Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, sadalīšanu un jauna nosaukuma „XXX” 

piešķiršanu.  

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

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

pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XXX, īpašums sastāv no astoņām 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 8. decembra noteikumiem Nr. 698 
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„Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 

11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters 

FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. sadalīt nekustamo īpašumu „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, un atdalāmai zemes vienībai 4,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 

XXX, piešķirt jaunu nosaukumu „XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes 

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

mežsaimniecība, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu 

Normundu DANENBERGU. 
 

13. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Viesalgi” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.12.2019. pašvaldībā saņemto SIA “Viesalgi”, juridiskā 

adrese “Viesalgi”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, valdes priekšsēdētāja Andra 

PŠEČENKO iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu Bānīša ielā 12, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0166. 

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

12, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0166, pieder pašvaldībai saskaņā ar 

zemesgrāmatas apliecību, Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000483752, 

īpašums sastāv no zemes vienības 4,1816 ha platībā un ēkām.  

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

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

3.1. pagarināt SIA “Viesalgi”, reģistrācijas numurs 51203035351, Pilsētas zemes 

nomas līgumu Nr. 5.13/22 no 28.12.2018. par zemes vienību Bānīša ielā 12, Skrundā, 

Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 002 0166, 1,3 ha platībā uz vienu gadu, 

lietošanas mērķis - 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 28 EUR par katru zemes vienību, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.                                                                                                                                            
 

14. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Laudas AP” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 16.12.2019. pašvaldībā saņemto SIA “Laudas AP”, 

juridiskā adrese Ziedu iela 3-6, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, valdes locekļa 

Pētera ANCĀNA iesniegumu par zemes “Lēnu ganības”, kadastra Nr. 6268 001 0159, un 
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“Ojārnieki”, kadastra Nr. 6268 001 0077, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu 

pagarināšanu bioloģiskai lauksaimniecībai, līdz 31.12.2025. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamie īpašumi:  “Lēnu 

ganības”, kadastra Nr. 6268 001 0159, un “Ojārnieki”, kadastra Nr. 6268 001 0077, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 

26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo 

zemju izvērtēšanu lauku apvidos”. 

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

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

3.1. pagarināt SIA “Laudas AP”, reģistrācijas Nr. 42103054230, Lauku apvidus 

zemes nomas līgumus par zemes vienībām Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā: 

3.1.1. 3,6 ha un 9,2 platībā - “Bērzkroga ferma”, kadastra apzīmējums 6268 

001 0159 un 6268 001 0227,  

3.1.2. 1,28 ha platībā - “Ojārnieki”, kadastra apzīmējums 6268 001 0077,  

uz sešiem gadiem, lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 28 EUR par katru zemes vienību, 

3.3. pārskatot Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 27. decembra saistošos 

noteikumus Nr. 10/2018 “Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, nomas maksa var tikt mainīta, 

3.4. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.5. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

15. § 

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.11.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, 0,02 ha platībā - mazdārziņam, kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

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

Nr. 14, 15.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu 

Skrundas pilsētā”, zemes vienības platība 0,202 ha,  

2.2. XXX no pašvaldības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 0,02 ha platībā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums XXX, nomā no 2009. gada, 

2.3. daļa no zemes vienības iznomāta Pērkona ielas 11 mājas iedzīvotājiem, 

lauksaimnieciskai izmantošanai – mazdārziņiem. 

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

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 
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iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

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

ar likumu” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

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

3.1. pagarināt XXX, personas kods XXX, zemes XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 

kadastra apzīmējums XXX, 0,02 ha platībā, nomas līgumu uz pieciem gadiem, 

lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība - mazdārziņam, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 3 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

16. § 

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

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.11.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, 0,06 ha platībā - mazdārziņam, kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

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

piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 

15.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas 

pilsētā”, zemes vienības platība 0,2228 ha,  

2.2. XXX no pašvaldības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, 0,06 ha platībā, zemes 

vienības kadastra apzīmējums XXX, nomā no 2014. gada 5. februāra. 

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

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

3.1. pagarināt XXX, personas kods XXX, Pilsētas zemes XXX, Skrundā, Skrundas 

novadā, kadastra apzīmējums XXX, nomas līgumu Nr. 2.3.5.5/2 no 05.02.2014., 0,06 

ha platībā, uz pieciem gadiem, lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - mazdārziņam, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 3 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 
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PUTNIŅAM. 
 

17. § 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai  

“KALNA VENTINIEKI” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.12.2019. pašvaldībā saņemto zemnieku saimniecības 

“KALNA VENTINIEKI”, juridiskā adrese “Kalna Ventinieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, īpašnieka Aiņa ANCĀNA iesniegumu par zemes nomas līgumu pagarināšanu: 

“Bērzkroga ferma”, kadastra Nr. 6268 001 0155, un “Skudras”, kadastra Nr. 6268 003 0083, 

Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, bioloģiskai lauksaimniecībai līdz 31.12.2025. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka nekustamie īpašumi:  “Bērzkroga 

ferma”, kadastra Nr. 6268 001 0155, un “Skudras”, kadastra Nr. 6268 003 0083, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 

26.11.2009. sēdes (prot. Nr.14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju 

izvērtēšanu lauku apvidos”.  

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

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

3.1. pagarināt zemnieku saimniecībai “KALNA VENTINIEKI”, reģistrācijas numurs 

4610101409, Lauku apvidus zemes nomas līgumus par zemes vienībām Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā: 

3.1.1. 0,5 ha platībā - “Bērzkroga ferma”, kadastra apzīmējums 6268 001 

0155,  

3.1.2. 1,1008 ha platībā - “Skudras”, kadastra apzīmējums 6268 003 0083,  

uz sešiem gadiem, lauksaimniecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 28 EUR par katru zemes vienību, 

3.3. pārskatot Skrundas novada pašvaldības 2018. gada 27. decembra saistošos 

noteikumus Nr. 10/2018 “Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, nomas maksa var tikt mainīta, 

3.4. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.45 kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

18. § 

Par zemes vienības “Stropi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.12.2019. pašvaldībā saņemto zemnieku saimniecības 

“KALNA VENTINIEKI”, juridiskā adrese “Kalna Ventinieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, īpašnieka Aiņa ANCĀNA iesniegumu par zemes vienības “Stropi”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 006 0171, iznomāšanu 0,2 ha platībā,  
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bioloģiskai lauksaimniecībai, līdz 31.12.2025. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka zemes vienība “Stropi”, Nīkrāces 

pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6268 006 0171, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar 

Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai 

piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu lauk apvidos”, zemes vienības platība 0,2 ha. 

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

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

3.1. iznomāt zemnieku saimniecībai “KALNA VENTINIEKI”, reģistrācijas Nr. 

46101001409, zemes vienību „Stropi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

numurs 6268 006 0171, 0,2 ha platībā uz sešiem gadiem, lauksaimniecībai -  

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

lauksaimniecība, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 28 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

19. § 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā  

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 28.10.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo „XXX”, 

Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas iznomāšanu 

nekustamajā īpašumā „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 0,5 ha platībā, kadastra 

Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

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

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

lauku apvidos”, zemes vienības platība 18,1 ha, 

2.2. bijušā zemes daļas nomniece no nomas atteikusies. 

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 
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3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,5 ha platībā 

nekustamajā īpašumā „XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, uz pieciem gadiem, lauksaimniecībai -  lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 28 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM.   
 

20. § 

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā  

“XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 07.05.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo XXX, 

Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par zemes vienības daļas 

iznomāšanu nekustamajā īpašumā „XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

0,01 ha platībā, kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 

Nr. XXX, piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes 

(prot. Nr. 14, 16.§) lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju 

izvērtēšanu lauku apvidos”, zemes vienības platība 0,6 ha, 

2.2. bijušā zemes daļas nomniece no nomas atteikusies ar 31.12.2019., 

2.3. daļa no zemes vienības iznomāta Rudbāržu ciema iedzīvotājiem. 

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

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

3.1. iznomāt XXX, personas kods XXX, zemes vienības daļu 0,01 ha platībā 

nekustamajā īpašumā „XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 

kadastra Nr. XXX, uz pieciem gadiem, mazdārziņam -  lietošanas mērķis - 0101 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 3 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

21. § 

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 13.12.2019. pašvaldībā saņemto XXX, dzīvo “XXX”, 
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Skrundas pagasts, Skrundas novads, iesniegumu par zemes vienības XXX, Skrundā, 

Skrundas novadā, iznomāšanu, kadastra Nr. XXX. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, piekrīt 

pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot. Nr. 14, 15.§) 

lēmumu “Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju izvērtēšanu Skrundas 

pilsētā”, zemes vienības platība 0,166 ha, 

2.2. uz zemes vienības atrodas: 

2.2.1. XXX, personas kods XXX, ½ domājamā daļa no ēkām, 

2.2.2. XXX, personas kods XXX, ½ domājamā daļa no ēkām. 

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” un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešo daļu, un Skrundas novada 

teritorijas plānojumu, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis 

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

3.1. iznomāt katram ½ domājamo daļu no zemes vienības 0,166 ha platībā XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs XXX: 

3.1.1. XXX, personas kods XXX, 

3.1.2. XXX, personas kods XXX, 

uz pieciem gadiem, zem ēkām -  lietošanas mērķis - 0601 – zeme, individuālo 

dzīvojamo māju apbūve, 

3.2. noteikt zemes vienībai nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības, ne mazāku kā 28 EUR, 

3.3. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM sagatavot zemes nomas līgumu,  

3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim 

PUTNIŅAM. 
 

22. § 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību  

XXX, Skrundā, Skrundas novadā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata pašvaldībā saņemto XXX, personas kods XXX, 

mantojuma apliecību par nekustamo īpašumu XXX, Skrundā, Skrundas novadā. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. saskaņā ar zemes īpašuma lapu Nr. 15, nekustamais īpašums XXX - 8812 m2 

platībā, Kuldīgas apriņķa Skrundas pagastā līdz 1940. gada 21. jūlijam piederēja 

XXX, tagadējā adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, 

2.2. bijušā zemes īpašniece XXX mirusi, 

2.3. 17.06.1992. iesniegumu par īpašumu tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi 

iesniegusi XXX bijušās zemes īpašnieces XXX mantiniece, kurai atjaunotas īpašumu 

tiesības uz mantojamo zemi ar 14.09.1993., Kuldīgas rajona Skrundas pagasta zemes 

komisijas sēdes protokola 1.p., 

2.4. saskaņā ar 22.10.2014. Mantojuma apliecību Nr. XXX, XXX manto no XXX 

zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0,8812 ha 

platībā un ½ domājamo daļu no ēkām XXX, Skrundā, Skrundas novadā,  
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2.5. pēc zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, robežu 

uzmērīšanas platība ir 0,8812 ha, 

2.6. citi likumiskie, testamentārie vai līgumiskie mantinieki likumā noteiktā termiņā 

zemes īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasījumus vai pieprasījumus kompensācijas 

saņemšanai nav iesnieguši. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, Civillikuma 

404. pantu, Skrundas pilsētas zemes komisijas ierīcības projektu,  atklāti balsojot, “par” – 11 

(Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters 

FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. atjaunot  īpašuma tiesības XXX, personas kods XXX, uz zemes vienību XXX, 

Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 0,8812 ha platībā,  

3.2. uz zemes vienības atrodas XXX ½ domājamā daļa no ēkām, 

3.3. apgrūtinājumi zemes vienībai XXX, Skrundā, Skrundas novadā, nav noteikti. 
 

23. § 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

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

FREIMANES iesniegto priekšlikumu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu pamatojoties uz 

rakstiskiem iesniegumiem. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:  

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 06.12.2019. saņemts XXX, dzīvo XXX, Ciecerē, 

Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par XXX deklarētās dzīvesvietas 

anulēšanu no adreses XXX, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

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

XXX, 

2.3. XXX 09.12.2019. izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

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

motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.5. Skrundas novada pašvaldībā 11.12.2019. saņemts XXX, dzīvo XXX, Skrundas 

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

adreses XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 

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

novada pašvaldībai, bet XXX ir šī dzīvokļa īrniece, ar kuru ir noslēgts nekustamā 

īpašuma pirkuma līgums, 

2.7. XXX 11.12.2019. izsūtīts uzaicinājums ierasties Skrundas novada pašvaldībā, lai 

sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu, 

2.8. 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 paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu anulēšana, 

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

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

– 11 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Rihards VALTENBERGS, Valters 

FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE, Jānis BRŪVERIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

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

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

Skrundas novadā,  

3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītāju Ingu FREIMANI. 

4. Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā (Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam 

ar ierakstītu pasta sūtījumu). 

 

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

sēdi par slēgtu.  

Kārtējā komiteju apvienotā sēde - 23.01.2020., plkst. 0800, domes sēde - 30.01.2020., plkst. 

0800.  

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          30.12.2019. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          30.12.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


