
DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOMES SĒDE NR. 11

2021.gada 28.oktobrī
Sēde sasaukta plkst. 15.00
Liepu iela 1A, Robežnieki, Grobiņas pagasts
Dienvidkurzemes novadā, 
Robežnieku kultūras nama zālē

Nr.p.k
.

Darba kārtība

Teritorijas attīstības komitejā skatītie jautājumi

1 Par  nekustamā  īpašuma  ‘’Veiti’’  sadalīšanu  un  nosaukuma
piešķiršanu.

2 Par zemesgabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
un novērtēšanu.

3 Par  zemes  vienību  apvienošanu,  jaunas  zemes  vienības
izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu.

4 Par  zemes  vienību  apvienošanu,  jaunas  zemes  vienības
izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu.

5 Par nekustamā īpašuma ‘’XXX’’,  Sakas pagasts,  Dienvidkurzemes
novads, sadalīšanu.

6 Par  nekustamā  īpašuma  ‘XXX’’,  Embūtes  pag.,Dienvidkurzemes
nov.,sadalīšanu un sadalīšanas projekta apstiprināšanu.

7 Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam ‘’XXX’’, Dunalkas
pag.

8 Par  zemes  vienības  XXX,  Priekule,  Dienvidkurzemes  novads,
sadalīšanu.

9 Par  Zemes  ierīcības  projekta  apstiprināšanu  nekustamā  īpašuma
‘’XXX”  zemes  vienības  ar  kadastra  apzīmējumu  64270020081,
Durbes pagasts.

10 Par  Zemes  ierīcības  projekta  apstiprināšanu  nekustamam
īpašumam ‘’XXX’’, Vecpils pagasts.

11 Par  detālplānojuma  izstrādi  teritorijas  plānojuma  detalizēšanai  un
konkretizēšanai  zemes  vienībā  Vētras  iela  15,  Pāvilostā,
Dienvidkurzemes novadā.

12 Par lokālplānojuma izstrādi grozot teritorijas plānojuma fubnkcionālo
zonējumu zemes vienībai Kalna ielā 25, Pāvilostā, Dienvidkurzemes
novadā.

13 Par Cīravas pagasta nekustamā īpašuma ‘’XXX’ sadalīšanu.
14 Par  platības  precizēšanu  īpašuma  ‘’XXX’’,  Kazdangas  pagastā,

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6468 001 0013.

15 Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
64420060305, Aizputes pagasts, Dienvidkurzemes novads.

16 Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ‘’Indras’’, Bārtas pagastā,
noteikšanu par starpgabalu.

17 Par pašvaldībai  piekrītošā zemes gabala ‘’Pie Jaunzīlēm’’,  Bārtas
pagastā, noteikšanu par starpgabalu.



18 Par nekustamā īpašuma ‘’XXX’’, Bārtas pagastā, sadalīšanu.

19 Par nekustamā īpašuma ‘’XXX’’, Gaviezes pagastā, sadalīšanu.

20 Par adreses 33 iela 15, Ječi, Dunikas pagasts, likvidēšanu.

21 Par  sabiedrisko  apspriešanu  nolietota  autotransporta  apstrādes
realizēšanai īpašumā ‘’Rogas’’, Medzes pagastā.

22 Par  pašvaldībai  piederoša  īpašuma  ‘’Nomas  zemes
palīgsaimniecībām’’, Bārtas pagastā, sadalīšanu.

23 Par nekustamā īpašuma ‘’XXX’’, Medzes pagastā, Dienvidkurzemes
novadā, sadalīšanu.

24 Par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem ‘’XXX’’ un
‘’XXX,  Medzes  pagastā,  Dienvidkurzemes  novadā,  apstiprināšanu
un nekustamā īpašuma ‘’XXX’’, Medzes pagastā, Dienvidkurzemes
novadā sadalīšanu.

25 Par nekustamā īpašuma ‘’XXX’’, Rucavas pagastā, sadalīšanu.
26 Par nekustamā īpašuma ‘’XXX’, Dunikas pagastā, sadalīšanu.

27 Par  zemes  ierīcības  projekta  nekustamajam  īpašumam  ‘’XXX’’,
Grobiņas pagastā, apstiprināšanu.

28 Par  zemes  ierīcības  projekta  nekustamajam  īpašumam  ‘’XXX’’,
Medzes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, apstiprināšanu.

29 Par  darba  uzdevumu  lokālplānojuma  izstrādei  īpašumam
‘’Kāpsmilgas’’, Ulmalē, Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

30 Par  nekustamā  īpašuma  ‘’XXX’’  sadalīšanu  un  zemes  ierīcības
projekta izstrādi.

31 Par  detālplānojuma  nekustamam  īpāšumam  ‘’Vītoli’’,  kad.nr.6484
015  0086,  Nidā,  Rucavas  pagastā,  Dienvidkurzemes  novadā
nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

32 Par  nekustamo  īpašumu  apvienošanu  un  lietošanas  mērķa
noteikšanu  nekustamiem  īpašumiem  Priekules  pagastā,
Dienvidkurzemes novadā.

33 Par  zemes  lietošanas  mēŗka  noteikšanu  zemes  vienības  daļai
zemes vienībā Galvenā iela 6, kadastra apzīmējums 6415 002 0148,
Priekule, Dienvidkurzemes nov.

34 Par  nekustamā  īpašuma  Sporta  iela  10A,  Durbe,  reģistrēšanu
zemesgrāmatā.

35 Par īpašuma XXX, Aizputē, sadali.

36 Par  grozījumiem  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  domes
2021.gada  30.septembra  sēdes  lēmumā  Nr.9,41.§  ‘’Par  zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam ‘’Pērkones Zuši’’.

37 Par  nekustamā  īpašuma  ‘’Stiebri’’  pievienošanu  detālplānojumam



‘’Dzērves’’ un detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma grozīšanu.

38 Par  zemes  vienības  atdalīšanu  no  nekustamā  īpašuma  ‘’XXX’’,
Gramzdas pagastā.

39 Par ceļa servitūta līguma slēgšanu Bunkas pagastā.

40 Par  zemes  vienības  XXX,  Priekule,  Dienvidkurzemes  novads,
sadalīšanu.

41 Par braucamā ceļa servitūtu nekustamam īpašumam ‘’XXX’’, Vecpils
pagasts.

42 Par  nekustamā  īpašuma  „XXX”  sadalīšanu  un  nosaukuma
piešķiršanu

43 Par  nekustamā  īpašuma  ‘’XXX’’  sadalīšanu  un  zemes  ierīcības
projekta izstrādi.

44 Par  zemes  ierīcības  projekta  nekustamajam  īpašumam  ‘’XXX’,
Medzes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, apstiprināšanu.

Vides un attīstības komitejā skatītie jautājumi

45 Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Nr.6,
Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pag., nodošanu apakšnomā.

46 Par daļu no zemes vienības Upes iela 2, Pāvilosta iznomāšanu E.
M.

47 Par daļu no zemes vienības Upes iela 2, Pāvilosta iznomāšanu A. N.

48 Par zemes vienības Celtnieku iela 12, Pāvilosta iznomāšanu. 

49 Par daļu no zemes vienības Upes iela 2, Pāvilosta iznomāšanu. 

50 Par zemes vienības  “Pašvaldība”, kadastra apzīmējums 6478 010
0160,  Nīca,  Nīcas  pagastā,  Dienvidkurzemes  novadā,  turpmāko
izmantošanu. 

51 Par  daļu  no  zemes  vienības  “Pie  Jaunās  ielas  8”,  Virgas  pag.,
iznomāšanu R. G.

52 Par  nedzīvojamās  telpas  Aizputes  ielā  6,  Priekulē,  nodošanu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai
“Labdarības biedrība “Latvijas Humānās palīdzības centrs””. 

53 Par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes gabalu “Ječi 8/14”,
Dunikas pagastā. 

54 Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  aģentūras
“Dienvidkurzemes novada tūrisma centra” amatu kataloga un amatu
saraksta apstiprināšanu.

55 Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  aģentūras
“Dienvidkurzemes novada tūrisma centra” budžeta apstiprināšanu. 



56 Par  Dienvidkurzemes  novada   pašvaldības  aģentūras
“Dienvidkurzemes  novada  tūrisma  centra”  direktora  pienākumu
izpildītāja iecelšanu amatā.

57 Par Zemes nomas līguma izbeigšanu M.S. par nekustamo īpašumu
Zāļu iela 3, Durbe. 

58 Par  grozījumiem  SIA  “Andrejlauki”  zemes  nomas  līgumā  par
nekustamo īpašumu Dunalkas pagastā. 

59 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu S. M. un jaunu zemes nomas
līguma  slēgšanu  M.D.  Jāņa  ielā  6,  Aizputes  pilsētā,  garāžas
uzturēšanai, platībā 20 m2   

60 Par  zemes nomu V.J.nekustamajā īpašumā “Māteri-Adieņi”,  Lieģi,
Tadaiķu pag..

61 Par  daudzīvokļu  dzīvojamai  mājai  Darba  gatve  4,  Kazdangā,
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platības noteikšanu. 

62 Par  pašvaldībai  piekrītošas  zemes  vienības  “Jasmīni”,  Kalētu
pagasts, Dienvidkurzemes novads, 0,6 ha platībā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. 

63 Par  nekustamo  īpašumu  “Kalnu  iela  2-6”,  Vībiņi,  Embūtes  pag.,
izvērtēšanu  pašvaldības  funkciju  pildīšanai  un  atsavināšanas
procedūras sākšanai. 

64 Par dzīvokļa izpirkšanu Raiņa iela 7-2, Vaiņode. 

65 Par zemes gabala Kalnu ielā 15, Aizputē, atsavināšanu.

66 Par  Aizputes  novada  pašvaldības  līdzfinansējuma  piešķiršanu
kanalizācijas sistēmas izbūvei  nekustamā īpašumā Sakas ielā 33,
Aizputē, Dienvidkurzemes novadā.

67 Par  Aizputes  novada  pašvaldības  līdzfinansējuma  piešķiršanu
kanalizācijas sistēmas izbūvei  nekustamā īpašumā Sakas ielā 12,
Aizputē, Dienvidkurzemes novadā.

68 Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda,   dzīvoklim Nr.14,  dzīvojamajā mājā  Krasta
iela 3,  Bunka, Bunkas pagasts,  Dienvidkurzemes novads. 

69 Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/18/1371, Nr. 2.3.4/18/273 un Nr.
2.3.4/17/1395 apvienošanu vienā līgumā un zemes nomas līguma
termiņa pagarināšanu Priekules pagastā.

70 Par zemes nomas tiesību izbeigšanu I. J.K. un jaunu zemes nomas
līguma  slēgšanu  V.K.Lažas  ielā  16,  Aizputes  pilsētā,  garāžas
uzturēšanai, platībā 44,04 m2

71 Par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas “Teicenieki”, Cīravas
pagastā īpašuma tiesību dzēšanu Cīravas pagasta pārvaldei. 



72 Par atsavināšanas  ierosinājumu  nekustamajam  īpašumam Vidus
iela 3, Cimdienieki,  Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads. 

73 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Izdzīvošanas
skola” un līguma projekta apstiprināšanu. 

74 Par  nedzīvojamas telpas nomas tiesību izsoles  rīkošanu daļai  no
garāžas (garāža Nr.7)  NĪ “Garāžas”, Bunka, Bunkas pagasts. 

75 Par atsavinājuma ierosinājumu zemes īpašumam “Bitenieki”, Lažas
pagastā.

76 Par nekustamā īpašuma “Skaldas ceļš”, Lažas pagastā, nodošanu
īpašumā bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā. 

77 Par  apsaimniekošanu  Dienvidkurzemes  Vaiņodes  un  Embūtes
pagastu administratīvajās teritorijās. 

78 Par  siltumapgādes  pakalpojumiem  Dienvidkurzemes  novada
Vaiņodes un Embūtes pagastu administratīvajās teritorijās

79 Par  ūdensapgādes  un  notekūdeņu  savākšanas  pakalpojumiem
Dienvidkurzemes  novada  Vaiņodes  un  Embūtes  pagastu
administratīvajās teritorijās

80 Par nekustamiem īpašumiem “Ciemkalni”, “Kalnieši”, Vaiņodes pag.,
atsavināšanas procedūras uzsākšanai. 

81 Par nekustamo īpašumu “Samtenes”, Vaiņodes pag. atsavināšanas
procedūras sākšanai. 

82 Par  grozījumu izdarīšanu  neapdzīvojamo telpu  nomas līgumā Nr.
2.4.46/2019/27, Vaiņodē, SIA “K Stils”. 

83 Par zemes nomas līguma slēgšanu ar A. P.

84 Par zemes nomas līguma slēgšanu mazdārziņa uzturēšanai 
īpašumā “Centra kūtis”, Kazdangas pagastā

85 Par nekustamā īpašuma “Lieģu Dravnieki”, Tadaiķu pag., zemes nomu 
G.Ž.

86 Par zemes Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, nomu

Finanšu komitejā skatītie jautājumi

87 Par  nekustamā  īpašuma  (dzīvokļa  īpašuma)  Liepājas  iela  5,
dzīvokļa  Nr.4,  Priekule,  Dienvidkurzemes  nov.,  nodošanu
atsavināšanai,  nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma
noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

88 Par  nekustamā  īpašuma  (dzīvokļa  īpašuma)  Liepājas  iela  1,
dzīvokļa  Nr.32,  Priekule,  Dienvidkurzemes  nov.,  nodošanu
atsavināšanai,  nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma
noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.



89 Par  zemes vienības ‘’Pie  Kosa’’,  kadastra  apzīmējums 6482 008
0161, Priekules pag., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

90 Par  atsavināšanas  ierosinājumu  nekustamajam  īpašumam  Vidus
iela 3, Cimdenieki, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

91 Par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes gabalu ‘’Ječi 8/14’’,
Dunikas pagastā.

92 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E.Z.
93 Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra precizēšanu kanalizācijas

sistēmas  izbūvei  nekustamā  īpašumā  Austrumu  ielā  8,  Aizputē,
Dienvidkurzemes novadā.

94 Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  domes  dalību  projektu
konkursā  pašvaldībām  ‘’Atbalsts  jaunatnes  politikas  īstenošanai
vietējā līmenī.

95 Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  iestādes
‘’Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centrs’’ izveidošanu.

96 Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  iestādes
‘’Dienvidkurzemes novada Komunālā pārvalde’’ izveidošanu.

97 Par Dienvidkurzemes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju.

98 Par Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas priekšnieku.

99 Par Anda Ādiņa atbrīvošanu no amata.

100 Par Nīcas novada domes 2017.gada 9.janvāra lēmuma Nr.8 ‘’Par
pārejoša darba nespējas laika apmaksu’’ atcelšanu.

101 Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa  parāda  un  kavējuma  naudas
piedziņu

Vides jautājumu komitejā skatītie jautājumi

102 Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  Apstādījumu
pārraudzības komisijas apstiprināšanu.

103 Par  medību  tiesību  nomas  izsoli  nekustamā  īpašumā  ‘’Bekseri’’,
Vecpils pagasts.

Sociālo un veselības jautājumu komitejā skatītie jautājumi

104
Par aicinājumu pievienoties memorandam par sociālā darba attīstību

pašvaldībās

105 Par Dzīvokļu komisijas nolikuma grozījumiem

106 Par  deklarētās  dzīvesvietas  ziņu  anulēšanu  J.Š.un  nepilngadīgai
meitai A.J.V.




