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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 ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

 

2020.gada 12.maijā                                                              Nr. 7 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0830 

Sēdi atklāj plkst. 0830 

 

Darba kārtība: 

1. Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības 

apguvei 

2. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 

laikā 

3. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu speciālo izglītības iestāžu izglītojamajiem valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

4. Par 2020.gada 1.ceturkšņa un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

termiņa pārcelšanu  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Valters FARNASTS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Valdis PAKULIS  

Dzintars ANKEVICS  

Ivo BĀRS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Andrejs SALMINS (aizņemts pamatdarbā) 

Aivars SEBEŽS (aizņemts pamatdarbā) 

Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Jānis BRŪVERIS (slimības lapa)  

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā) 
 

Piedalās:  

Izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 
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Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 

Nodokļu administratore    Ieva DĒVITA-SAMOŠKA 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba 

kārtību. 

Atklāti balsojot, “par” – 10 (Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, 

Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 12.05.2020. ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības 

apguvei 

2. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 

laikā 

3. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu speciālo izglītības iestāžu izglītojamajiem valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

4. Par 2020.gada 1.ceturkšņa un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 

termiņa pārcelšanu  
 

1. § 

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu  

sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, G. STEPANOVA, V. PAKULIS, V. FARNASTS 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 

Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par kārtību, kādā notiks izglītības procesa organizēšana 

obligātajā izglītības vecumā esošiem bērniem un ierosina klātienē atļaut apmācību 

programmu apguvi no šā gada 13.maija. Apmācības plānots atjaunot pirmsskolas izglītības 

iestādē “Liepziediņš”, Nīkrāces pamatskolā un Skrundas vidusskolā.  

Deputāte Gunta STEPANOVA jautā, vai ir informācija, cik bērnu varētu būt Nīkrācē, kas 

piedalīsies apmācības procesā klātienē. 

Inga FLUGRĀTE paskaidro, ka iespējams Nīkrācē notiks attālinātā apmācība līdz augusta 

vidum. Apmācības no 13.maija klātienē izglītības iestādēs notiks, ja būs bērni, kas tajās 

piedalīsies. Pedagogiem līdz ar to ir dubulta slodze. Skrundas bērnudārzā mācības varētu 

notikt līdz Jāņiem, ja ir nepieciešams. Pēc normatīviem aktiem mācību process notiek līdz 

maija beigām. Iestādes pašas pieņem lēmumu.  

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu 

sagatavošanu klātienē pamatizglītības apguvei ar šā gada 13.maiju.  

2. Pamatojoties uz Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 "Valsts 

konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā"1, Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (grozījumi no 

2020.gada 7.maija, rīkojuma Nr. 254 redakcijā, kas stājas spēkā 12.05.2020.) 4.3.3. punktu2, 

kas nosaka izglītības jomā ievērot šādas prasības: atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo 

bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja 

lēmumam, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Valdis PAKULIS, 

Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – 1 (Valters FARNASTS), 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. atļaut obligātās 5., 6.gadīgo apmācības programmas bērnu sagatavošanu 

pamatizglītības ieguvei klātienē ar 2020.gada 13.maiju: 

                                                 
1 https://likumi.lv/ta/id/313400 
2 https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.3 

https://likumi.lv/ta/id/313400
https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.3
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2.1.1. Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Liepziediņš”, 

2.1.2. Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolā, 

2.1.3. Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolā, 

2.2. noteikt, ka iestādes nodrošina mācības attālināti bērnu sagatavošanai 

pamatizglītības ieguvei, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi, 

2.3. noteikt, ka iestādes nodrošina bērnu likumisko pārstāvju informēšanu par 

pieņemto lēmumu, 

2.4. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi – pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju 

Ingu FLUGRĀTI, Skrundas vidusskolas direktoru Aināru ZANKOVSKI, Nīkrāces 

pamatskolas direktori Anitu SEBEŽU, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI.  
 

 2. § 

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem  

valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 

Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem maija 

mēnesī no valsts budžeta dotācijām.  

2. Pamatojoties uz Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 "Valsts 

konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā"3, Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", 

4.3.3 1.punktu4 (lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām 

izlietojumu [4.3.3 1.]  pašvaldība maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta 

ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no 

trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo 

izglītības ieguves formas vai vietas)), Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 

"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" grozījumiem no 2020.gada 07.maija 1.punktu3 

(izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 

2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā) un 4.3.1. punktu4 (pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības 

iestādēs, visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm un 

nodrošināt mācības attālināti), lai nodrošinātu atbalstu Skrundas novada pašvaldības 

izglītojamajiem, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, 

atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs ZANKOVSKIS, Valdis PAKULIS, Dzintars 

ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā 

nepiedalās deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. 2020.gada maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 

1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem izlietot Skrundas novada administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, tādējādi, ka šie izglītojamie 

tiek nodrošināti ar  pārtikas pakām 13.49 EUR (trīspadsmit euro, četrdesmit deviņi 

                                                 
3 https://likumi.lv/ta/id/313400 
4 https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.3 

3 https://likumi.lv/ta/id/313191#p14 
4 https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.1.5 

https://likumi.lv/ta/id/313400
https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.3
https://likumi.lv/ta/id/313191#p14
https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.1.5
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centi) vērtībā par katru izglītojamo mēnesī, ievērojot Skrundas novada domes 

07.04.2020. sēdē (prot. Nr. 5,1.§) apstiprināto Atbalsta sniegšanas kārtību, 

2.2. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi – pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju 

Ingu FLUGRĀTI, p/a “Sociālais dienests” direktori Andu VĪTOLU, Skrundas 

vidusskolas direktoru Aināru ZANKOVSKI, Nīkrāces pamatskolas direktori Anitu 

SEBEŽU, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāju Dzintru 

EGLĪTI. 
 

3. § 

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu speciālo izglītības  

iestāžu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, V. FARNASTS 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 

Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par kārtību, kādā notiek ēdināšanas atbalsta sniegšana 

Skrundas novada bērniem, kuri mācās citu pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs. Par 

vienu bērnu skola izvēlējusies ēdināšanas pabalstu sniegt pēc deklarētās dzīvesvietas. Domei 

jālemj, ka konkrētā nauda tiek novirzīta šim bērnam ēdināšanas pakalpojuma vai pārtikas 

pakas saņemšanai, par to vienojas vecāks ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA 

“Cepliņi”. Valsts mērķdotāciju nedrīkst kuponu veidā izlietot.  

2. Pamatojoties uz Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 "Valsts 

konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā"5, Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", 4.3.4 2. 2 

punktu  (ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, 

kura ir saņēmusi minēto valsts budžeta mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu 

atbilstoši šā rīkojuma 4.3.4 1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu minētajam izglītojamam vienojas ar pašvaldību, kurā 

deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par savstarpējo norēķinu kārtību) un ar 

Saldus novada pašvaldību noslēgto līgumu Nr.391 Par pašvaldību savstarpējo norēķinu 

kārtību par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Kalnsētas 

pamatskolas (Saldus novads) izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā, lai nodrošinātu 

atbalstu Skrundas novada pašvaldības izglītojamajiem, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā 

situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivars GRUNDMANIS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Gunta 

STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā,  Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. no Saldus novada pašvaldības saņemto finansējumu ēdināšanas nodrošināšanai 

speciālās izglītības iestādes Kalnsētas pamatskolas izglītojamajam XXX, deklarētā 

dzīvesvieta XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, izlietot pārtikas pakas vai 

ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai no SIA “Cepliņi”, 

2.2. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi – pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju 

Ingu FLUGRĀTI, p/a “Sociālais dienests” direktori Andu VĪTOLU. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 https://likumi.lv/ta/id/313400 
2 https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.4 2 

https://likumi.lv/ta/id/313400
https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.4 2
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4. § 

Par 2020.gada 1.ceturkšņa un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa  

maksāšanas termiņa pārcelšanu 

L. ROBEŽNIECE, I. DĒVITA-SAMOŠKA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas 

ROBEŽNIECES priekšlikumu līdz 2020.gada 9.jūnijam nepiemērot nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par 

2020.gada 1.ceturksni, kuru maksāšanas termiņš iestājās 31.03.2020., un par 2.ceturksni, 

kuru maksāšanas termiņš iestājas 15.05.2020. 

2. Iepazīstoties ar lietas materiāliem tika konstatēts: 

2.1. atbilstoši Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumam, ka 

Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības 

un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkta "e" apakšpunktu, 

likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4.pantu, 5.panta pirmo daļu un 

6.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 7.panta 1.punktu un 8.pantu, 

Epidemioloģiskās drošības likuma 3.panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās 

drošības un citus pasākumus, ir izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija no 

Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas brīža 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 

14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības 

laikā (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu".), 2020.gada 12.maijā stājas spēkā grozījumi, ārkārtējā 

situācija pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam (Ministru kabineta 2020.gada 7.maija 

rīkojums Nr. 254 „Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 

„Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), t.sk. minētais skar pašvaldības kases 

darbību, pieņemot maksājumus klātienē, 

2.2. lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Skrundas novada domes priekšsēdētāja 

2020.gada 11.maijā izdeva rīkojumu Nr. 25_PA  „Par KASES darbību”, 

2.3. pašvaldības kasē tiek veikti arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi; 

2020.gada 1.ceturkšņa maksāšanas termiņš ir 31.03.2020. un 2020.gada 2.ceturkšņa 

maksāšanas termiņš ir 15.05.2020., 

2.4. ir apzināts, ka ne visi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji var samaksāt 

nekustamā īpašuma nodokli attālināti, t.sk. tie, kuri atgriezušies no Covid-19 

skartajām valstīm vai teritorijām un 14 dienas jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas 

karantīna), 

3. Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu6, 

Administratīvā procesa likuma 5.pantu7 (privātpersonas tiesību ievērošanas princips - 

privātpersonas tiesību ievērošanas principa jēga ir pēc iespējas sekmēt privātpersonas tiesību 

ievērošanu tajās situācijās, kurās tiesību piemērotājam jāizsver pamatotas šaubas par 

pareizāko tiesisko risinājumu. Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais 

aspekts uzliek pienākumu nodrošināt tādu lietas izskatīšanas procedūru, lai privātpersonas 

tiesības un tiesiskās intereses tiktu aizsargātas visefektīvāk gan izvērtējot lietas apstākļus, 

gan interpretējot tiesību normas), atklāti balsojot, „par” – 10 (Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Valters FARNASTS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Valdis PAKULIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta 

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

3.1. pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas termiņu par 2020.gada 1.ceturksni un 2020.gada 2.ceturksni uz laiku līdz 

                                                 
6 Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", 6. pants. https://likumi.lv/ta/id/43913#p6 
7 Administratīvā procesa likums, 5. pants. https://likumi.lv/ta/id/55567#p5 
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09.06.2020., ja līdz 15.05.2020., nekustamā īpašuma nodokli par 2020.gada 

1.ceturksni un 2020.gada 2.ceturksni nav bijis iespējams veikt Covid-19 ietekmes 

rezultātā, 

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nodokļu administratori Ievu 

DĒVITU-SAMOŠKU, 

3.3. noteikt kontroli par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI, 

3.4. domes lēmumu nosūtīt SIA „ZZ Dats” NINO Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas uzturētājiem. 

 

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

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0900 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          12.05.2020. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          12.05.2020.     

 

Deputāti         I. Grundmanis  

 

A. Zalgauckis  

 

G. Stepanova  

 

R. Valtenbergs  

 

V. Farnasts  

 

A. Zankovskis  

 

V. Pakulis  

 

Dz. Ankevics 

 

I. Bārs 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


