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SKRUNDAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 2
Skrundas novadā,
Skrundā

2013. gada 21. februārī

Sēde sasaukta plkst. 1000
Sēdi atklāj plkst. 1000
Darba kārtība:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” īstenošanai
3. Par grozījumiem līgumos par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rudbāržu pagastā
un Raņķu pagastā
4. Par piedalīšanos projektā „Jauniešu sociālā atstumtība un tās novēršanas pasākumi”
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs ZANKOVSKIS
Sēdi protokolē – projektu speciāliste Kristīne VĒRDIŅA
Piedalās
Deputāti:

Gunta STEPANOVA
Dzintra VEĢE
Aldona ZĪDERE
Rihards VALTENBERGS
Andris Vilnis SADOVSKIS
Ivars GRUNDMANIS
Inese IVĀNE
Inta BERGMANE
Inga FLUGRĀTE
Ainars PIĻECKIS

Sēdē nepiedalās deputāti
Rudīte KRONLAKA (komandējumā Põltsamaa)
Marina LĀKUTE (par neierašanos uz sēdi nav informējusi)
Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)
Nellija KLEINBERGA (komandējumā Põltsamaa)
Klausās
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
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valdes priekšsēdētājs
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
zemes ierīkotājs
finanšu nodaļas vadītāja
p/i „Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” direktore
p/a „Sociālais dienests” direktore
nodokļu administratore
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Būvvaldes vadītājs
laikraksta „Kurzemnieks” korespondente
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
„Liepziediņš” vadītāja

Aivars RUDZROGA
Dainis EISAKS
Benita LIELĀMERE
Normunds DANENBERGS
Ināra MUCENIECE
Maruta BRIZGA
Anda VĪTOLA
Aija KĀPIŅA
Aldis ZALGAUCKIS
Kaspars DZENIS
Inguna SPULENIECE
Dzintra EGLĪTE

Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos
jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja
tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot,
“par” - 10 (Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Ainars PIĻECKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
- Apstiprināt sekojošu domes ārkārtas sēdes darba kārtību:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
2. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” īstenošanai
3. Par grozījumiem līgumos par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rudbāržu pagastā
un Raņķu pagastā
4. Par piedalīšanos projektā „Jauniešu sociālā atstumtība un tās novēršanas pasākumi”
1. §
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata nodokļu administratores Aijas KĀPIŅAS sagatavoto
lēmuma projektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā no XX
un XX, kuri pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanas nav
nomaksājuši likumā noteiktos nodokļu maksājumus.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. XX, reģistrācijas Nr. XX, juridiskā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa
parāds pašvaldības budžetā uz 21.02.2013. par īpašumu XX – zeme Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, Ls 36.38 (trīsdesmit seši lati, trīsdesmit astoņi santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 31.95 (trīsdesmit viens lats, deviņdesmit pieci santīmi), nokavējuma
nauda Ls 4.43 (četri lati, četrdesmit trīs santīmi),
2.2. XX, personas kods XX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 21.02.2013. par īpašumu XX – zeme
un mājoklis Skrundā, Skrundas novadā, Ls 18.57 (astoņpadsmit lati, piecdesmit septiņi
santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 17.06 (septiņpadsmit lati, seši santīmi), nokavējuma
nauda Ls 1.51 (viens lats, piecdesmit viens santīms).
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
„lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, kas
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nosaka, ka „noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par 150 latiem, administratīvā akta
- maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā
spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu, kas
nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un 26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
”nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī
citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles
(pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti
nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto
nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”, atklāti balsojot, ,,par” – 10
(Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga
FLUGRĀTE, Ainars PIĻECKIS), ,,pret” - nav, ,,atturas” - nav, nolemj:
3.1. piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu no:
3.1.1. XX, reģistrācijas Nr. XX, juridiskā adrese XX, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu Ls 36.38 (trīsdesmit seši lati, trīsdesmit astoņi santīmi), t.sk. pamatparāds Ls
31.95 (trīsdesmit viens lats, deviņdesmit pieci santīmi), nokavējuma nauda Ls 4.43
(četri lati, četrdesmit trīs santīmi),
3.1.2. XX, personas kods XXX, deklarētā adrese XX, Skrundas novads, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Ls 18.57 (astoņpadsmit lati, piecdesmit septiņi santīmi), t.sk.
pamatparāds Ls 17.06 (septiņpadsmit lati, seši santīmi), nokavējuma nauda Ls 1.51
(viens lats, piecdesmit viens santīms).
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nodokļu administratori Aiju KĀPIŅU.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to
iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā.
2. §
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un
par saistībām projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Skrundas novada Raņķu ciemā” īstenošanai
A. ZANKOVSKIS, A. RUDZROGA
1. Sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS dod vārdu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklim Aivaram RUDZROGAM, kurš paskaidro, ka Raņķu ciema ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības tehniski ekonomiskais pamatojums ir bijis izstrādāts jau 2010.gadā.
Tajā laikā projekta izmaksas bija ļoti augstas un projekts netika īstenots. Šobrīd ir pārstrādāts
tehniski ekonomiskais pamatojums cerībā, ka izdosies piesaistīt finansējumu.
2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas
nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti
balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis
SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Ainars PIĻECKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
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2.1. atcelt Skrundas novada domes 29.10.2010. sēdes lēmumu (prot. Nr. 18, 16.§) „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām projekta „Skrundas
novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai”,
2.2. apstiprināt 2013.gada janvārī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu
ciemā” (tālāk tekstā Projekts),
2.3. apstiprināt šādu Projekta finanšu plānu:
Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
Projekta iesniedzēja līdzekļi

%

399 602,84
330 250,28
49537,54
280 712,74
69 352,56
69 352,56

100%
15%
85%

2.4. apstiprināt šādas Projektā iekļautās komponentes:
Pasākumi
U1
U4
K1
K2

Urbuma rekonstrukcija
Ūdensvada rekonstrukcija
Jaunu NAI izbūve jaunā vietā
KSS1 rekonstrukcija, t.sk. spiedvada rekonstrukcija - 142 m

Daudzums

Mērvienības

1
2063
1
1

kompl.
m
kompl.
kompl.

2.5. realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
2.6. akceptēt SIA „Skrundas komunālā saimniecība” sagatavoto iesniegumu ERAF
līdzfinansējuma saņemšanai Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, tajā
ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši Projekta iesniegumā iekļautajam
finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta budžeta
kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments),
2.7. sniegt galvojumu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kredītam, kas
nepieciešams ar ERAF līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” īstenošanai –
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pašu līdzfinansējuma nodrošināšanai – LVL
49 537.54 (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi lati, piecdesmit četri
santīmi), kas veido 15% no Projekta kopējām attiecināmām izmaksām,
2.8. finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai nodrošināt izmantojot SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” kā PVN nodokļa maksātāja spēju finansēt PVN
atbilstoši likuma normai par PVN nodokli un par priekšnodokļa atskaitīšanu.
3. §
Par grozījumiem līgumos par ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu Rudbāržu pagastā un Raņķu pagastā
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata 11.02.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemtos SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa Aivara RUDZROGA iesniegumus par
līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu grozījumiem.
2. Pamatojoties uz Eiropas komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu par Līguma par Eiropas
Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts
sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, līgumā Nr.5-43-3/99/2010 par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (Raņķu pagasta teritorijā) un līgumā Nr.5-43-
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3/33/2010 par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (Rudbāržu pagasta teritorijā)
nepieciešams veikt grozījumus (projekts pielikumā).
Atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta
BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Ainars PIĻECKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas
novada dome nolemj:
2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības un SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” 30.08.2010. līgumā Nr.5-43-3/99/2010:
2.1.1. papildināt Līguma 1.punktu Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets ar
5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Šajā sabiedrisko pakalpojumu līgumā iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu
sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā
uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”,
2.1.2. izteikt Līguma 2.punkta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumi un
tiesības 1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākums ir sniegt ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu
attīrīšanai.”
2.2. izdarīt grozījumus Skrundas novada pašvaldības un SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” 01.03.2010. līgumā Nr.5-43-3/33/2010.:
2.2.1. papildināt Līguma 1.punktu Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets ar
5.apakšpunktu:
„Šajā sabiedrisko pakalpojumu līgumā iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu
sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā
uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.”,
2.2.2. izteikt Līguma 2.punkta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumi un
tiesības 1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākums ir sniegt ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un notekūdeņu
attīrīšanai.”
4. §
Par piedalīšanos projektā „Jauniešu sociālā atstumtība un tās novēršanas pasākumi”
A. ZANKOVSKIS, I. FLUGRĀTE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Mūžizglītības programmā
Comenius reģionālās partnerības ietvaros ar projektu „Jauniešu sociālā atstumtība un tās
novēršanas pasākumi” (Social exclusion among young people and how to prevent it).
Izglītības speciāliste, deputāte Inga FLUGRĀTE iepazīstina deputātus ar projekta aktivitātēm,
projekta mērķiem.
2. Pamatojoties uz LR 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” – 11 (Gunta STEPANOVA,
Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainārs
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ZANKOVSKIS, Inese IVĀNE, Inta BERGMANE, Inga FLUGRĀTE, Ainars PIĻECKIS,
Rihards VALTENBERGS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Mūžizglītības programmā Comenius reģionālās partnerības ietvaros ar
projektu „Jauniešu sociālā atstumtība un tās novēršanas pasākumi” (Social exclusion
among young people and how to prevent it). Projekta kopējās izmaksas sastāda
43798.08 EURO (četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro,astoņi
centi). Mūžizglītības programmas finansējums ir 100% no mobilitātes un 75% no
nemobilitātes izmaksām, pašvaldības finansējums ir 25% no nemobilitātes izmaksām,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
Sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS pasludina domes ārkārtas sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 1015
Sēdi vadīja

A. Zankovskis
21.02.2013.

Sēdi protokolēja

K. Vērdiņa
21.02.2013.
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