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
2021. gada 28. janvārī

Nr. 1

Sēde sasaukta plkst. 0830
Sēdi atklāj plkst. 0830
Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Skrundas novada
pašvaldības 2021. gada budžets” apstiprināšanu
2. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ”
3. Par tirdzniecības vietas nomas maksas atcelšanu SIA “Seeburg ER”
4. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas XXX
5. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas XXX
6. Par mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrības “Skrundas KLĒTE” tirdzniecības vietas
nomu Skrundas tirgus laukumā
7. Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
amatu sarakstā
9. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2021. gada amatu sarakstā
10. Saistošie noteikumi Nr. 2/2021 “Skrundas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā
sakarā ar COVID-19 izplatību”
11. Saistošie noteikumi Nr. 3/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni Skrundas novadā”
12. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un investīciju
plāna aktualizēšanu
13. Par piedalīšanos kopprojektā “Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides
radīšana un labiekārtošana Skrundas tirgū”
14. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
15. Par nekustamā īpašuma “Skrundas purva mežs”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
16. Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
17. Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs Rudbārži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
18. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Skrundas novadā
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
20. Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un dzīvojamo māju
apsaimniekošanas maksu
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāres p. i. Inga FREIMANE
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Piedalās deputāti:

Aldis ZALGAUCKIS
Gunta STEPANOVA
Rihards VALTENBERGS
Ainārs ZANKOVSKIS
Aivars RUDZROGA
Valters FARNASTS
Valdis PAKULIS
Ivars GRUNDMANIS
Aivars SEBEŽS
Andrejs SALMINS
Dzintars ANKEVICS
Jānis BRŪVERIS

Nepiedalās deputāti:
Ivo BĀRS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)
Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)
Klausās:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Pašvaldības izpilddirektors
Attīstības nodaļas vadītājs
IT speciālists
Nekustamo īpašumu speciālists
Izglītības nodaļas vadītāja
p/a “Sociālais dienests” direktore

Iveta ROZENFELDE
Sandis JAPĒŅINS
Aivis VĪTOLS
Ilona RĪTIŅA
Ritvars STEPANOVS
Guntis PUTNIŅŠ
Edgars ZEBERLIŅŠ
Sandris KUZMICKIS
Normunds DANENBERGS
Inga FLUGRĀTE
Anda VĪTOLA

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu
“Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu 1.-4. klašu izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā”.
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” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome
nolemj:
Iekļaut jautājumu “Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu 1.-4. klašu izglītojamajiem valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” sēdes darba kārtībā.
Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt Skrundas novada domes 28.01.2021. sēdes darba
kārtību.
Atklāti balsojot “par” - 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” –
nav, Skrundas novada dome nolemj:
Apstiprināt domes 28.01.2021. sēdes darba kārtību:
1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Skrundas novada
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pašvaldības 2021. gada budžets” apstiprināšanu
2. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ”
3. Par tirdzniecības vietas nomas maksas atcelšanu SIA “Seeburg ER”
4. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas XXX
5. Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas XXX
6. Par mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrības “Skrundas KLĒTE” tirdzniecības vietas
nomu Skrundas tirgus laukumā
7. Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu
8. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
amatu sarakstā
9. Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2021. gada amatu sarakstā
10. Saistošie noteikumi Nr. 2/2021 “Skrundas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā
sakarā ar COVID-19 izplatību”
11. Saistošie noteikumi Nr. 3/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni Skrundas novadā”
12. Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un investīciju
plāna aktualizēšanu
13. Par piedalīšanos kopprojektā “Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides
radīšana un labiekārtošana Skrundas tirgū”
14. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
15. Par nekustamā īpašuma “Skrundas purva mežs”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
16. Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un
jauna nosaukuma piešķiršanu
17. Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs Rudbārži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
18. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Skrundas novadā
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
20. Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un dzīvojamo māju
apsaimniekošanas maksu
21. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu 1.-4. klašu izglītojamajiem valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā
1. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Skrundas novada
pašvaldības 2021. 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, 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” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis
BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1
(Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2021
“Skrundas novada pašvaldības 2021. gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 11. lpp.).
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2. §
Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesturi AZ”,
(iepriekšējais nosaukums līdz 14.05.2013. Rudbāržu pagasta zemnieku saimniecība
"VIESTURI"), reģ. Nr. 41201006695, turpmāk Sabiedrība, valdes locekles Žanas ANDŽES
iesniegumu par nomas maksas samazināšanu, pamatojoties uz apgrozījuma kritumu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 02.01.2007. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgts nomas līgums par
telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 77,7 m2, nosakot
nomas maksu Ls 0,90 (nulle lati, deviņdesmit santīmi), t.i., 1,28 EUR (viens eiro,
divdesmit astoņi centi), mēnesī par 1 m2, t.sk. PVN līdz 02.01.2012.,
2.2. 05.02.2009. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās Nr. 1 par
nomas līguma telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nosakot nomas maksu
Ls 70,51 (septiņdesmit lati, piecdesmit viens santīms) mēnesī, t.sk. PVN,
2.3. 06.02.2012. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās Nr. 2,
par nomas līguma telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu līdz
06.02.2022.,
2.4. 24.10.2013. Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgts nomas līgums Nr. 93/6 par telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 77 m2,
nosakot nomas maksu Ls 1,60 (viens lats, sešdesmit santīmi), t.i., 2,28 EUR (divi eiro,
divdesmit astoņi centi), mēnesī par 1 m2 un PVN uz pieciem gadiem,
2.5. 01.10.2018 Skrundas novada pašvaldībai ar Sabiedrību noslēgta vienošanās Nr. 1 par
nomas līguma telpām Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu līdz
23.10.2023.,
2.6. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ierobežojot preču tirdzniecību,
2.7. Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. punkts
nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības
nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs),
pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz
2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo
noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks
vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:
3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā,
augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī,
martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem
ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies
laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies
vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu
samazinājumu.
3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks,
tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par
labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas
process;
3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu
saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības
pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu
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saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas
parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša
pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu
atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas
grafiku;
3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā
persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās
vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta
juridiskā persona vai personu apvienība.”
2.8. saskaņā ar Sabiedrības iesniegtiem datiem, tā 2019. gada 12 mēnešu vidējie
ieņēmumi ir 12 524,73 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit četri eiro,
septiņdesmit trīs centi), savukārt 2020. gada jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra,
novembra un decembra mēnešu vidējie ieņēmumi ir 13 957,72 EUR (trīspadsmit tūkstoši
deviņi simti piecdesmit septiņi eiro, septiņdesmit divi centi) – 2020. gada vidējie
ieņēmumi nav samazinājušies.
3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7. punktu “noteikt, ka mazumtirdzniecības
pakalpojumus klātienē sniedz tikai: 5.7.1. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas); 5.7.2.
optikas preču veikali; 5.7.3. degvielas uzpildes stacijas; 5.7.4. tirdzniecības vietas, kurās
drīkst tirgot šādas preču grupas: 5.7.4.1. pārtikas preces; 5.7.4.2. higiēnas preces; 5.7.4.3.
pirmās nepieciešamības saimniecības preces; 5.7.4.4. mobilo telefonu priekšapmaksas
kartes; 5.7.4.5. tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās
smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; 5.7.4.6. dzīvnieku barību un preces; 5.7.4.7. preses
izdevumus; 5.7.4.8. sabiedriskā transporta biļetes; 5.7.4.9. mutes un deguna aizsegus un
individuālos aizsardzības līdzekļus; 5.7.4.10. mājražotāju lauksaimniecības produkciju;
5.7.4.11. ziedus;” un “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 14. pantu,
kas nosaka, ka “(1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas
līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus,
biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā
ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī
nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par
patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem
īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem” un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā
ar Covid-19 izplatību” 3. punktu, kas nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs
(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet
ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā,
saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja
nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 3.1. nomnieka ieņēmumi no
saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī,
decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar
2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros
nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada
29. februārim, samazinājušies vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to
darbības ieņēmumu samazinājumu”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Aldis ZALGAUCKIS,
Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Jānis
BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE) „pret” – 4 (Valdis PAKULIS,
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Aivars RUDZROGA, Andrejs SALMINS, Valters FARNASTS), „atturas” – 1 (Dzintars
ANKEVICS), Skrundas novada dome nolemj:
3.1. nepiemērot SIA “Viesturi AZ”, reģ. Nr. 41201006695, telpu nomas maksas
samazinājumu par :
3.1.1. telpu nomu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 77,7 m2,
3.1.2. telpu nomu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 77 m2,

3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
3. §
Par tirdzniecības vietas nomas maksas atcelšanu SIA “Seeburg ER”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 30.12.2020. pašvaldībā saņemto SIA “Seeburg ER”, reģ.
Nr. 42103095722, juridiskā adrese Krasta iela 8, Grobiņa, Grobiņas novads, iesniegumu par
tirdzniecības vietas nomas maksas atcelšanu Skrundas tirgus laukumā sakarā ar izveidojušos
ārkārtas situāciju valstī.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldība 2018. gada decembrī nodevusi Skrundas tirgus
kompleksu Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanā SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” (Domes lēmums no 13.12.2018., prot. Nr. 15, 1.§),
2.2. 29.05.2020. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ar SIA “Seeburg ER”
noslēgts tirdzniecības vietas nomas līgums Nr. 20/089 par tirdzniecības vietu Nr. 52
Skrundas tirgus teritorijā Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
30 m2, nosakot nomas maksu 80,00 EUR (astoņdesmit euro, nulle centi) mēnesī, t.sk.
PVN līdz 31.12.2022.,
2.3. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
2.4. Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19
izplatību” 3. punkts nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs
(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika
periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus
nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas
atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem
kritērijiem:
3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā,
augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī,
martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem
ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies
laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies
vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu
samazinājumu.
3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks,
tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par
labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas
process;
3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu
saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības
pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu
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saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas
parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša
pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu
atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas
grafiku;
3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā
persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās
vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta
juridiskā persona vai personu apvienība.
2.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē pieejamo informāciju,
SIA “Seeburg ER”, reģ. Nr. 42103095722, uz 14.01.2021. ir VID administrēto
nodokļu parāds 6 605,29 EUR (seši tūkstoši seši simti pieci eiro, divdesmit deviņi
centi) apmērā (Izziņa Nr. 2932),
2.6. saskaņā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” iesniegto informāciju SIA
“Seeburg ER” ir tirdzniecības vietas nomas maksas kavējumi no 2020. gada
septembra mēneša par kopējo summu 1160,97 EUR (viens tūkstotis viens simts
sešdesmit eiro, deviņdesmit septiņi centi) ar PVN.
3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.6. punktu “sabiedriskās ēdināšanas vietās atļaut
izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai (izņemot ražošanas uzņēmumus, kur tas nav iespējams,
ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts,
ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, ēdināšanas
laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru
distance).” un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. punktu,
kas nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības
nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties
uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada
30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo
noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja nomnieks
vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas
dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par
1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai
noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto
maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.
Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu
kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par
parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās
ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti
saskaņā ar parādu atmaksas grafiku”, atklāti balsojot, „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS,
Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis
BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 1
(Valdis PAKULIS), Skrundas novada dome nolemj:
3.1. neatcelt SIA “Seeburg ER”, reģ. Nr. 42103095722, tirdzniecības vietas nomas
maksu par tirdzniecības vietu Nr. 52 Skrundas tirgus teritorijā Ventas ielā 14,
Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 30 m2 ,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti
PUTNIŅU.
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4. §
Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas XXX
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX, dzīvo XXX, XXX, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, iesniegumu par atbrīvošanu no nomas maksas, pamatojoties uz ārkārtas stāvokli.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 31.10.2014. Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar XXX, personas kods XXX, dzīvo
XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, noslēgts nomas līgums Nr.2014/68-Nom par
telpām xxxxx, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību 14,4 m2, nosakot nomas
maksu 2,00 EUR (divi eiro, nulle centi) mēnesī par 1 m2 un PVN uz pieciem gadiem,
2.2. 24.04.2017. Skrundas novada pašvaldībai (Saistību pārņēmējs) ar Nodrošinājuma
valsts aģentūru (Iznomātājs), reģ. Nr. 40103840140, juridiskā adrese K. Valdemāra iela
63, Rīga, un XXX, noslēgts pārjaunojuma līgums Nr. XXX par nomas līguma Nr. XXX
saistību pārņemšanu no Iznomātāja par telpām XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
2.3. 30.09.2019. nomas līgums pagarināts ar XXX, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
XXX, Skrundā, Skrundas novadā (kopējā platība 14,4 m2), uz pieciem gadiem,
2.4. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, aizliedzot skaistumkopšanas pakalpojumus.
3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5. punktu “Ārkārtējās situācijas laikā: 5.2. aizliegt
skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomu iekštelpās
un fotopakalpojumus klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), kā arī
saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros,
naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību
organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās,
bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz
atpūtu dabas takās, ja tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances
ievērošana” (spēkā no 21.12.2020.-02.12.2020.) un “Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma” 14. pantu, kas nosaka, ka “(1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī
atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības,
brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus
un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi
saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas
maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek
kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju,
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.” un Ministru kabineta
2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 5.1. punktu, kurš nosaka, ka Iznomātājs piemēro
nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks nekustamo īpašumu vai kustamo mantu noteiktajā
laika periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto
epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā
īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus, atklāti balsojot, “par” 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
8

VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. atbrīvot XXX, Skrundas novadā, no nomas maksas par telpu nomu XXX, Skrundā,
Skrundas novadā (kopējā platība 14,4 m2) no 2021. gada 1. janvāra līdz Valdības
(Ministru kabineta) lēmumam par darbības atjaunošanu,
3.2. ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu
iznomātājam,
3.3. uzdot pašvaldības grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI veikt pārrēķinu par 3.1. punktā
minēto periodu.
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
5. §
Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas XXX
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX, Skrundas novadā, iesniegumu par atbrīvošanu no
nomas maksas, pamatojoties uz ārkārtas stāvokli.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 01.10.2012. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, personas kods XXX, adrese XXX,
Skrundas novads, noslēgts nomas līgums Nr. XXX par telpām XXX, Skrundā, Skrundas
novadā, ar kopējo platību 46,84 m2, nosakot nomas maksu Ls 0,80 (nulle lati, astoņdesmit
santīmi), t.i., 1,14 EUR (viens eiro, četrpadsmit centi) mēnesī par 1 m2 un PVN uz
pieciem gadiem,
2.2. 29.08.2017. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, Skrundas novads, noslēgta
vienošanās Nr. 1 par nomas līguma telpām XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
pagarināšanu līdz 30.09.2018.,
2.3. 05.09.2018. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, Skrundas novads, noslēgta
vienošanās Nr. 1 par nomas līguma telpām XXX, Skrundā, Skrundas novadā,
pagarināšanu līdz 30.09.2023.,
2.4. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, aizliedzot skaistumkopšanas pakalpojumus.
3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5. punktu “Ārkārtējās situācijas laikā: 5.2. aizliegt
skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomu iekštelpās
un fotopakalpojumus klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), kā arī
saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros,
naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību
organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās,
bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz
atpūtu dabas takās, ja tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances
ievērošana” (spēkā no 21.12.2020.-02.12.2020.) un “Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma” 14. pantu, kas nosaka, ka “(1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī
atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības,
brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus
un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi
saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas
maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek
kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju,
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.” un Ministru kabineta
2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 5.1. punktu, kurš nosaka, ka Iznomātājs piemēro
nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks nekustamo īpašumu vai kustamo mantu noteiktajā
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laika periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto
epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem
pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā
īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus, atklāti balsojot, “par” 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. atbrīvot XXX, Skrundas novadā, no nomas maksas par telpu nomu XXX, Skrundā,
Skrundas novadā (kopējā platība 46,84 m2), no 2020. gada 21. decembra līdz Valdības
(Ministru kabineta) lēmumam par darbības atjaunošanu,
3.2. ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu
iznomātājam,
3.3. uzdot pašvaldības grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI veikt pārrēķinu par 3.1. punktā
minēto periodu,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
6. §
Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas “Skrundas KLĒTE”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 13.01.2021. pašvaldībā saņemto Andas VĪTOLAS,
mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrības “Skrundas KLĒTE” valdes locekles,
iesniegumu par atbrīvojumu no tirdzniecības vietas - kioska Nr. 58 Ventas ielā 14, Skrundā,
Skrundas novadā (Skrundas tirgus laukumā), nomas maksas līdz ārkārtas situācijas beigām,
ņemot vērā Covid -19 ierobežojumus valstī.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada domes 25.04.2019. sēdē tika pieņemts lēmums atļaut izveidot
Skrundas novada mājražotāju kopīgu tirdzniecības vietu mājražotāju, amatnieku un
tūrisma biedrībai “Skrundas KLĒTE” Skrundas tirgus laukumā tirdzniecības paviljonā
Nr. 58, nepiemērojot nomas maksu par tirdzniecības vietu Nr. 58 12 mēnešus no tā
atvēršanas brīža,
2.2. 09.05.2019. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ar mājražotāju, amatnieku un
tūrisma biedrību “Skrundas KLĒTE” noslēgts tirdzniecības vietas nomas līgums par
tirdzniecības vietu Nr. 58 Skrundas tirgus teritorijā Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas
novadā, ar kopējo platību 12,5 m2, nosakot nomas maksu 100,00 EUR (viens simts eiro,
nulle centi) mēnesī, t.sk. PVN līdz 09.05.2020. (01.01.2021. pagarināts līdz 31.12.2021.
ar vienošanos),
2.6. 2020. gada 6. novembrī izsludināts Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ierobežojot preču tirdzniecību,
2.7. Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”
3. punkts nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk –
iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet ne
ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā,
saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai
samazinājumu, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:
3.1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā,
septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī,
maijā, jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu
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vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada
1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, samazinājušies vismaz par 30%. Biedrībām
un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu.
3.2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 eiro, vai, ja parāds ir lielāks, tam
ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu
nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
3.3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas
process;
3.4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu
saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības
pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu
saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas
parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša
pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu
atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas
grafiku;
3.5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā
persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās
vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta
juridiskā persona vai personu apvienība.
2.8. saskaņā ar “Skrundas KLĒTE” iesniegtiem datiem, tā 2019. gada 8 mēnešu vidējie
ieņēmumi ir 779,00 EUR (septiņi simti septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi), savukārt
2020. gada jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra un decembra mēnešu
vidējie ieņēmumi ir 362,93 EUR (trīs simti sešdesmit divi eiro, deviņdesmit trīs centi) –
2020. gada vidējie ieņēmumi ir samazinājušies par 53%.
3. Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.7. punktu “noteikt, ka mazumtirdzniecības
pakalpojumus klātienē sniedz tikai: 5.7.1. aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas); 5.7.2.
optikas preču veikali; 5.7.3. degvielas uzpildes stacijas; 5.7.4. tirdzniecības vietas, kurās
drīkst tirgot šādas preču grupas: 5.7.4.1. pārtikas preces; 5.7.4.2. higiēnas preces; 5.7.4.3.
pirmās nepieciešamības saimniecības preces; 5.7.4.4. mobilo telefonu priekšapmaksas
kartes; 5.7.4.5. tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās
smēķēšanas ierīces un to šķidrumus; 5.7.4.6. dzīvnieku barību un preces; 5.7.4.7. preses
izdevumus; 5.7.4.8. sabiedriskā transporta biļetes; 5.7.4.9. mutes un deguna aizsegus un
individuālos aizsardzības līdzekļus; 5.7.4.10. mājražotāju lauksaimniecības produkciju;
5.7.4.11. ziedus;” un “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 14. pantu,
kas nosaka, ka “(1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas
līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus,
biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā
ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī
nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par
patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem
īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem” un Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā
ar Covid-19 izplatību” 3. punktu, kas nosaka, ka “Publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs
(turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, bet
ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā,
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saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja
nomnieks vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem: 3.1. nomnieka ieņēmumi no
saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī,
decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar
2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros
nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada
29. februārim, samazinājušies vismaz par 30%. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to
darbības ieņēmumu samazinājumu”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Aldis ZALGAUCKIS,
Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars
GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – 2 (Dzintars ANKEVICS,
Valters FARNASTS), Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atbrīvot Mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrībai “Skrundas KLĒTE”, reģ. Nr.
40008275880, no tirdzniecības nomas maksu tirdzniecības paviljonam - kioskam Nr. 58,
Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, no 2020. gada 1. decembra līdz ārkārtas
situācijas beigām,
3.2. ja atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu
iznomātājam,
3.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes
locekli Sandi JAPĒŅINU un veikt pārrēķinu par 3.1. punktā minēto periodu,
3.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim
PUTNIŅAM.
7. §
Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata XXX, Nīkrāces pagastā, 21.12.2020. pašvaldībā saņemto
iesniegumu un izskata XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 28.12.2020. pašvaldībā
saņemto iesniegumu par garāžu Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu
pagarināšanu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, noslēgts Garāžas I Nr.8 (10), Nr.14 (16) un Garāžas III Nr.14 Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, nomas līgums Nr. XXX ar kopējo platību 61,3 m2, nosakot
nomas maksu Ls 0,10 (nulle lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i., 0,14 EUR
(nulle eiro, četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī līdz 2020. gada 1. martam,
2.2. 01.03.2010. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, noslēgts Centra Garāžas Nr.1, 7, 18, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
nomas līgums Nr. XXX, ar kopējo platību 60,9 m2, nosakot nomas maksu Ls 0,10 (nulle
lati, desmit santīmi) par vienu m2 mēnesī, t.i., 0,14 EUR (nulle eiro, četrpadsmit centi) par
vienu m2 mēnesī bez PVN, līdz 2020. gada 1. martam,
2.3. 01.03.2017. Skrundas novada pašvaldībai ar XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, noslēgta vienošanās Nr. 1 par Centra Garāžas Nr. 18, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā izslēgšanu no nomas līguma.
3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka,
ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”, 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības dzīvojamā
un nedzīvojamā fonda īri (nomu)”, atklāti balsojot, „par” - 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars
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ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” –
nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt ar XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, Garāžas I Nr.8 (10), Nr.14
(16) un Garāžas III Nr.14 Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
61,3 m2, nomas līgumu uz pieciem gadiem,
3.2. pagarināt ar XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, Centra Garāžas Nr.1 un Nr.7
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nomas līgumu Nr. XXX, ar kopējo platību
49 m2, uz pieciem gadiem,
3.3. slēgt vienošanos pie garāžas nomas līgumiem par līguma darbības termiņa
pagarināšanu,
3.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
8. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstā
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka
“tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos”, un uz 2020. gada
25. jūnija Skrundas novada domes lēmumu (prot. Nr.10, 19.§) par grozījumiem Skrundas
novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Liepziediņš’’ nolikumā,
svītrojot no tā punktu 4.1.3., ka pirmsskolas izglītības programma vairs netiek realizēta
adresē Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3307, kā
rezultātā nav vairs nepieciešams amats “vadītājas vietniece” uz 0,5 darba slodzēm, kura
nodrošināja mācību un saimnieciskā procesa uzraudzību minētajā adresē, atklāti balsojot,
„par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
1. izslēgt no Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
,,Liepziediņš’’ amatu saraksta amatu – vadītājas vietniece (0,5 darba slodzes), samazinot
darbinieku skaitu,
2. uzdot pirmsskolas izglītības iestādes ,,Liepziediņš’’ vadītājai Dzintrai EGLĪTEI
sagatavot un izsniegt PII “Liepziediņš” vadītājas vietniecei darba devēja uzteikumu,
pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. punktu (darbinieku skaita
samazināšana PII “Liepziediņš”, likvidējot amatu – vadītājas vietniece),
3. noteikt kontroli par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai
FLUGRĀTEI.
9. §
Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2021. gadam
L. ROBEŽNIECE
21.01.2021. apvienoto komiteju sēdē tika izskatīts Sociālās, izglītības un kultūras komitejas
priekšsēdētājas Guntas STEPANOVAS iesniegums par atalgojuma palielinājumu sociālo
aprūpes centru aprūpētājām.
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” – 13 (Aldis
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ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters
FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta
ROBEŽNIECE), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
- Apstiprināt grozījumus Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstiem
2021. gadam aprūpes namam “Valtaiķi” un p/i “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” ar 01.02.2021. (pielikums Nr. 2 uz 2. lpp.).
10. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Skrundas novada
pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka
“Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var: apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu”, 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var pieņemt saistošos noteikumus
arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2/2021 “Skrundas
novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību” (pielikums
Nr. 3 uz 2 lpp.),
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
11. §
Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Par maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni Skrundas novadā” apstiprināšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, kas nosaka, ka
“Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var: apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu”, 43. panta trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var pieņemt saistošos noteikumus
arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi”, atklāti
balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3/2021 “Par
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Skrundas novadā” (pielikums Nr. 4
uz 2. lpp.),
2. Saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
3. Saistošos noteikumus publicēt Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Skrundas novads” un interneta mājaslapā www.skrunda.lv.
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12. §
Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un
investīciju plāna aktualizēšanu
L. ROBEŽNIECE
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka
„lai pildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas
attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību”,
61.1 panta trešo daļu, kas nosaka, ka „publisko apspriešanu nerīko par pašvaldības budžetu”,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu, kas paredz, ka „valsts un pašvaldības
institūcijas atbilstoši savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas
iniciatīvas, izpildot augstākas institūcijas uzdevumu, kā arī tad, ja attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi paredz normatīvais akts”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
73. punktu, kas paredz, ka „rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā,
ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam”, kā arī pamatojoties uz Skrundas novada
domes lēmumu “Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības un
investīciju plāna darbības termiņa pagarināšanu” (30.12.2020, prot. Nr. 19,7.), atklāti
balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS,
Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam
rīcības un investīciju plānu (pielikums Nr. 5 uz 29. lpp.);
2. Publicēt aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam rīcības
un investīciju plānu Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv;
3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Edgaru
ZEBERLIŅU.
13. §
Par piedalīšanos kopprojektā “Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides
radīšana un labiekārtošana Skrundas tirgū”
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas
9. kārtas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar kopprojektu “Vietējās
produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana un labiekārtošana Skrundas tirgū”.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka
funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši
apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu
līdzekļus”, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var “pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS,
Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS,
Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA)
atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 9. kārtas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības
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virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ar kopprojektu “Vietējās produkcijas
realizēšanai paredzētas vides radīšana un labiekārtošana Skrundas tirgū”. Projekta
attiecināmās izmaksas sastāda 35 000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro un 00
centi). ELFLA finansējums ir 80% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 28 000,00
EUR (divdesmit astoņi tūkstoši eiro un 00 centi), pašvaldības finansējums ir 20% no
attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro un 00 centi).
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Edgaru
ZEBERLIŅU.
14. §
Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma
“XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu, par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, kadastra
apzīmējums XXX, sadalīšanu.
2. Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likums” 5. panta 1. punktu, kas nosaka, ka zemes
ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks, šī likuma 8.panta 3.punktu, kas nosaka, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu sadalīšanai, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par
pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11. panta trešā daļa nosaka, ka “pašvaldības dome
piešķir, maina vai likvidē nosaukumus ielām un laukumiem pilsētās un ciemos, nosaukumus
vai numurus viensētām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un ēkām, kā arī numurus
telpu grupām. Valsts zemes dienests likvidē telpu grupas adresi un par to paziņo pašvaldībai,
ja telpu grupu dzēš Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nosaukumu vai
numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un
telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām”, ceturto
daļu, kas nosaka, ka “lēmumu par nosaukuma vai numura piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu
attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes
dienestam”, 13. panta otro daļu, kas nosaka, ka “ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei
paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto informāciju”, Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” un Skrundas novada
teritorijas plānojumu, Skrundas novada dome, atklāti balsojot „par” – 13 (Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters
FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv”, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu,
par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, kadastra
apzīmējums XXX, zemes vienības sadalīšanai,
2.2. piešķirt atdalāmai zemes vienībai 10,1 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX,
nosaukumu “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
2.3. paliekošai zemes vienībai 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums XXX atstāt
nosaukumu un adresi, “XXX”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0601 – vienģimeņu divģimeņu dzīvojamo māju apbūve,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciālistu Normundu
DANENBERGU.
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15. §
Par nekustamā īpašuma „Skrundas purva mežs”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata 07.01.2021. AS “Latvijas valsts meži” nekustamie īpašumi
pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma “Skrundas purva mežs”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma “Dambju mežs”, piešķiršanu.
2. 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” –
13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Skrundas purva mežs”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. 6229 010 0014, un atdalāmai zemes vienībai 47,93 ha platībā,
kadastra apzīmējums 6229 010 0047, piešķirt jaunu nosaukumu „Dambju mežs”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.
16. §
Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā,
sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata AS “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldes
07.01.2021. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma “Valsts mežs”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma “Dalbju mežs”, piešķiršanu.
2. 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” –
13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Valsts mežs”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr., 6278 003 0064 un atdalāmām zemes vienībām: 14,52 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6278 003 0063, 16,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6278 003 0064, 6,63 ha
platībā, kadastra apzīmējums 6278 003 0065, 74,86 ha platībā, kadastra apzīmējums 6278
003 0066, 180,92 ha platībā, kadastra apzīmējums 6278 003 0067, 9,32 ha platībā,
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kadastra apzīmējums 6278 003 0086, un 11,62 ha platībā, kadastra apzīmējums 6278 003
0099, piešķirt jaunu nosaukumu „Dalbju mežs”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, zemes
vienību lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.

17. §
Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs Rudbārži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata AS “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvaldes
07.01.2021. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma “Valsts mežs
Rudbārži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma
“Līdumnieku mežs” piešķiršanu.
2. 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” –
13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Valsts mežs Rudbārži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. 6282 003 0055, un atdalāmām zemes vienībām: 185,3 ha platībā,
kadastra apzīmējums 6282 003 0065, 4,41 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 003
0103, un 5,05 ha platībā, kadastra apzīmējums 6282 003 0108, piešķirt jaunu nosaukumu
„Līdumnieku mežs”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienību lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu
Normundu DANENBERGU.

18. §
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Skrundas novadā
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista Normunda
DANENBERGA priekšlikumu par nomas līguma pagarināšanu Skrundas novadā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka Skrundas novada iedzīvotājiem
beidzas nomas līgumi ar 31.12.2020.
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
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teritorijas plānojumu, atklāti balsojot „par” – 13 (Aldis ZALGAUCKIS, Gunta
STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars
ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. pagarināt zemes nomas līgumus (skatīt pielikumu Nr.6 uz 9.lpp.) Skrundas novadā,
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
3.1.1. noteikt zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ne
mazāku, kā 28 EUR par hektāru, sākot no 0,5 ha,
3.1.2. līdz 0,5 ha maksu noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ne
mazāku, kā 3 EUR par zemes vienību,
3.2. uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam Normundam DANENBERGAM
sagatavot zemes nomas līgumus,
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM.
19. §
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
L. ROBEŽNIECE
1. Skrundas novada dome izskata administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas Freimanes
iesniegto priekšlikumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu pamatojoties uz rakstiska
iesnieguma pamatu.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. Skrundas novada pašvaldība 06.01.2021. saņēmusi iesniegumu no XXX par XXX
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no adreses XXX, Skrundas novadā,
2.2. Nekustamais īpašums XXX, Skrundas novadā pieder XXX,
2.3. 11.01.2021. XXX izsūtīts uzaicinājums sazināties ar Skrundas novada pašvaldību, lai
sniegtu motivētu paskaidrojumu par deklarēto dzīvesvietu,
2.4. 18.01.2021. XXX ieradās Skrundas novada pašvaldībā, lai sniegtu skaidrojumu par
deklarēto dzīvesvietu, taču nekādus dokumentus, kas apliecinātu tiesisko pamatu dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā neiesniedza.
3. Pamatojoties uz likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma” 11. pantu, kas paredz
deklarēto ziņu pārbaudi, un 12. pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek deklarēto dzīvesvietu
anulēšana, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 ”Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu” un pašvaldībai pieejamo informāciju, atklāti balsojot „par” – 13
(Aldis ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA,
Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs
SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards VALTENBERGS, Loreta
ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. anulēt deklarēto dzīvesvietu XXX, Skrundas novadā, XXX,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi administratīvo lietu nodaļas vadītāju Ingu
FREIMANI,
3.3. minēto 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).
20. §
Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu
un dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu
L. ROBEŽNIECE
1. 19.01.2021. Attīstības komitejā izskatīts SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
iesniegums par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu un dzīvojamo
māju apsaimniekošanas maksu.
2. SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” uz Skrundas novada domes
deleģēšanas līguma pamata un saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
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privatizāciju” veic dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu tām dzīvojamām
mājām, kurās dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarota persona ar nodošanas - pieņemšanas aktu nav pārņēmusi dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības.
Dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieks ir arī Skrundas novada pašvaldība, daļā no mājām
Skrundas novada pašvaldībai pieder vairāk par 51% dzīvokļu, daļā no mājām atsevišķi
dzīvokļi.
Pašvaldībai piederošie dzīvokļi tiek izīrēti, izīrēšanu uz Skrundas novada domes Dzīvokļu
komisijas lēmumu pamata veic SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”.
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa tiek aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta
2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi). MK
noteikumu 1. pielikumā noteikts, kā sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas darbu tāmi kalendāra gadam. Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa
tiek iekļauta īres maksā.
SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ir sagatavojusi dzīvojamo māju
uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2021. gadam, aprēķinot nepieciešamos
izdevumus.
Skrundas novada pašvaldībai tāpat kā citiem dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši MK
noteikumiem ir tiesības pieņemt lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas
uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai
noraidīšanu, pieņemot atbilstošu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ievērojot to, ka nav
iespējams atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas, no dzīvojamās mājas
uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu
veikšanas.
Sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stājas spēkā ar
nākamā gada 1. janvāri vai pārvaldnieka noteiktā citā termiņā, atbilstoši MK noteikumu
Nr. 408. 18. punktam: ja sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nav bijusi lemttiesīga vai
tajā nav pieņemts lēmums; ja dzīvokļu īpašnieku kopība noteiktā termiņā nav pieņēmusi
lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu; ja
dzīvokļu īpašnieku kopība noteiktā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.
Attiecīgi no 2021. gada 1. janvāra stāsies spēkā aprēķinātā pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksa un mainīsies dzīvojamās telpas īres maksa pašvaldībai piederošos
dzīvokļos.
Par īres maksas izmaiņām īrnieki tiks brīdināti 3 mēnešus iepriekš. Pēc 3 mēnešu termiņa
notecēšanas tiks aprēķināta paaugstinātā īres maksa.
Īres maksas aprēķināšanas kārtība ir noteikta saskaņā ar Skrundas novada domes 2014. gada
27. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2. §) „Par īres maksas noteikšanu Skrundas
novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām”. Lēmumā
noteikts, ka Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek
aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Lietošanas maksa + Apsaimniekošanas maksa) x Platība, kur
ĪM – īres maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);
Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru), kas ir vienādi ar attiecīgās dzīvojamās
mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajos izdevumos ietilpst arī dzīvojamās mājas
koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas.
Pl – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība.
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Noteikts, ka īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī
par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru) ir 0,15 EUR/m² mēnesī.
3. Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta divdesmit trešo daļu, kas nosaka, ka
“Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var: 23) lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās funkcijas un
nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju
izpildi”, Dzīvokļa īpašuma likuma, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta otrās un
trešās prim daļas, kas nosaka: “(2) Publiskas personas nekustamā īpašuma valdītājs šā
īpašuma pārvaldīšanu nodrošina tieši vai pastarpināti, uzdodot pārvaldīšanas darbības veikt
savā padotībā esošai iestādei vai kapitālsabiedrībai, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā
īpašuma pārvaldīšana”, 30.12.2020. Domes lēmums. Prot. Nr. 19. 8. §, “Par pilnvarojuma
līguma par Skrundas novada pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšanu nodošanu SIA
“Skrundas komunālā saimniecība””, Skrundas novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes
lēmumu prot. Nr. 3., 2§, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu1, Covid-19
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 1. pantu2 atklāti balsojot „par” – 10 (Aldis
ZALGAUCKIS, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS,
Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā
nepiedalās Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Skrundas novada
dome nolemj:
3.1. nepalielināt Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres un
apsaimniekošanas maksu, līdz brīdim, kamēr tiek atcelta ārkārtas situācija valstī,
3.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU
un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Sandi JAPĒŅINU.
21. §
Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu 1.-4. klašu izglītojamajiem valstī
izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
L. ROBEŽNIECE
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” 5.13.2. punktu, ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē
izglītības iestādēs un tiek nodrošinātas mācības attālināti. Saskaņā ar 5.13.7. punktu, 1.4. klases skolēniem otrais semestris sākas 2021. gada 25. janvārī. Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.41.1. apakšpunktu, ja izglītības iestādē atbilstoši šo
noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, lai izlietotu valsts
budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām “pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju
brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības
domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās
izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas
paku piegādei”. Atbilstoši šo Ministru kabineta noteikumu 27.4 1.2. apakšpunktam, ja
izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā
atrodas izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina
izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.41.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētajam
pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar
pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta
1

Pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota
institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus
2
Likuma mērķis ir noteikt tiesisko kārtību Covid-19 infekcijas (turpmāk — Covid-19) izplatības laikā, paredzot
atbilstošu pasākumu kopumu Covid-19 izplatības seku (turpmāk arī — Covid-19 izraisītā krīze) pārvarēšanai un
īpašos atbalsta mehānismus un izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lai
nodrošinātu sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti.
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dotācijas pārskaitīšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 614 “Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”
3. punktu, Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību izglītības iestādēs
ir 0,71 euro dienā. Saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta (31) daļu, to izglītojamo ēdināšanu,
kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē,
finansē no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības
piedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes)
klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā
ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos
nodrošina valsts. No Skrundas novada pašvaldības budžeta tiek segtas izmaksas, kas ir
0,71 EUR par pusdienām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās
daļas 3. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu un 59. panta (31) daļu,
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.41.1. un 27.4 1.2. apakšpunktu,
atklāti balsojot „par” – 12 (Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars
RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Aivars
SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Rihards
VALTENBERGS, 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:
1. noteikt, ka 1.–4. klašu izglītojamo brīvpusdienām paredzētais valsts mērķdotācijas
finansējums un pašvaldības finansējums pārtikas produktu iegādei izlietojams pārtikas
paku komplektēšanai Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas 1.-4. klašu
izglītojamiem, ja ar Ministru kabineta noteikumiem vai rīkojumu, vai Skrundas novada
domes lēmumu tiek noteiktas attālinātas mācības konkrētam bērnam, visai skolai vai
konkrētām klasēm,
2. noteikt, ka vienam bērnam vienai attālināto mācību dienai tiek piegādāti pārtikas
produkti 1,42 eiro apmērā. Pārtikas pakas komplektējamas par laika periodu, kas nav
īsāks par vienu nedēļu,
3. rīkojumu par pārtikas paku komplektēšanu un piegādi šī lēmuma 1. punktā
noteiktajos gadījumos izdod Skrundas novada domes priekšsēdētāja.
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
sēdi par slēgtu.
Kārtējā komiteju apvienotā sēde – 18.02.2021., plkst. 0830 tiešsaistē, domes sēde 25.02.2021., plkst. 0830 tiešsaistē.
Sēde slēgta plkst. 0945
Sēdi vadīja

L. Robežniece
28.01.2021.

Sēdi protokolēja

I. Freimane
28.01.2021.
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