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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 

Nr. 12 

Skrundas novadā,        2014. gada 15. septembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma “Par piedalīšanos 

projektos” grozījumiem 

2. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta “Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija 

Skrundā, Skrundas novadā” īstenošanai  

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Gunta STEPANOVA 

Zigurds PURIŅŠ 

Aldis BALODIS  

Gunārs ZEME  

  Ainārs ZANKOVSKIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Loreta ROBEŽNIECE  

Aivars SEBEŽS 

Ivo BĀRS  

Rihards VALTENBERGS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ivars GRUNDMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

finanšu nodaļas vadītāja     Ināra MUCENIECE 
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projektu speciāliste      Kristīne VĒRDIŅA 

klientu apkalpošanas centra speciāliste   Rudīte KRONLAKA 

 

1. § 

Par Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§) lēmuma “Par 

piedalīšanos projektos” grozījumiem 

N. KLEINBERGA, I. MUCENIECE 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA informē deputātus par nepieciešamajiem 

grozījumiem Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes lēmumā “Par piedalīšanos 

projektos”. Finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE sniedz skaidrojumu par kopējo 

kredīta summu, kas jāaizņemas no Valsts Kases. 

2. Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, 

ka funkciju izpildei, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir pienākums “atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

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

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Gunta STEPANOVA, 

Zigurds PURIŅŠ, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Nellija 

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

2.1. grozīt Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr.3, 7.§) lēmuma „Par 

piedalīšanos projektos” 2.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ceturtās 

kārtas ietvaros ar projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Skrundas kultūras namā”. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 

309 611.09 (trīs simti deviņi tūkstoši seši simti vienpadsmit euro, deviņi centi). 

Kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 230 287.30 (divi simti trīsdesmit tūkstoši 

divi simti astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit centi). KPFI finansējums ir 52.62001% 

no attiecināmajām izmaksām EUR 121 177.18 (viens simts divdesmit viens tūkstotis 

viens simts septiņdesmit septiņi euro, astoņpadsmit centi), pašvaldības finansējums ir 

47.379999% no attiecināmajām izmaksām EUR 109 110.12 (viens simts deviņi 

tūkstoši viens simts desmit euro, divpadsmit centi). Neattiecināmās izmaksas EUR 

79 323.79 (septiņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro, septiņdesmit 

deviņi centi)”, 

2.2. grozīt Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr.3, 7.§) lēmuma „Par 

piedalīšanos projektos” 2.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu EUR 283 212.19 (divi simti astoņdesmit 

trīs tūkstoši divi simti divpadsmit euro, deviņpadsmit centi) apmērā uz 15 gadiem ar 

Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 

martu, projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Skrundas kultūras namā” realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 

budžeta līdzekļiem,”, 

2.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI un 

finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI. 
 

2. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta “Ventas un  

Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošanai 

N. KLEINBERGA, G. RUBEŽNIECE - ZUTE 
 

1. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu projektu vadītājai Gitai RUBEŽNIECEI – 

ZUTEI, kura informē par projekta “Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, 
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Skrundas novadā” īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu no Valsts Kases. 

2. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, 

ka „lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus”, MK 25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem” 6.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība var ņemt aizņēmumu vai sniegt 

galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto galvojumu”, 

atklāti balsojot, „par” – 11 (Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Gunārs ZEME, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, 

Rihards VALTENBERGS, Nellija KLEINBERGA, Aldis BALODIS), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 3 290 689.52 EUR (trīs miljoni divi 

simti deviņdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro, piecdesmit divi centi) 

apmērā, t.sk. 2014.gadā nepieciešamā summa ir 420 000.00 EUR (četri simti 

divdesmit tūkstoši euro, nulle centi), 2015.gadā – 2 870 689.52 EUR (divi miljoni 

astoņi simti septiņdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro, piecdesmit divi 

centi) projekta  Nr. 3DP/3.2.1.2.0./APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9) 

rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” īstenošanai uz kredīta atmaksas termiņu 25 

gadi ar Valsts Kasē noteikto procentu likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, aizdevuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 

2016.gada martu, 

 2.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājai Inārai MUCENIECEI. 
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo 

domes ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga 

         15.09.2014. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         15.09.2014.  

  

 


