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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 

2016.gada 18.februārī                                                      Nr.2 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “STEGAI pa pēdām” 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās  

deputāti: Aldis BALODIS 

 Ivo BĀRS 

 Andris BERGMANIS 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Zigurds PURIŅŠ 

  Aivars SEBEŽS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

Gunārs ZEME  

Ainārs ZANKOVSKIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Gunta STEPANOVA (komandējumā Smiltenē) 

Rihards VALTENBERGS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās:  

pašvaldības izpilddirektors   Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

projektu vadītāja    Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 
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p/a „Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

jaunatnes lietu speciāliste    Baiba EVERSONE 

izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE 

 

1. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “STEGAI pa pēdām”  

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 11.02.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

“Ventas krasti” valdes priekšsēdētājas Inese IVĀNES iesniegumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu projektam “STEGAI pa pēdām”, piedaloties Latvijas vides aizsardzības fonda 

rīkotajā aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana”. 

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 tikai dome var “pieņemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis BALODIS, Ivo 

BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Aivars SEBEŽS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs ZEME, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” 

– nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt līdzfinansējumu projektam “STEGAI pa pēdām”, piedaloties Latvijas 

vides aizsardzības fonda aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana”; 

projekta kopējās izmaksas EUR 13 789.79 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti 

astoņdesmit deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi); fonda finansējums ir 75% no 

attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir 25% no attiecināmajām 

izmaksām, 

2.2 atbalstīt projekta “STEGAI pa pēdām” līdzfinansēšanu EUR 3000.00 (trīs tūkstoši 

euro, nulle centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta apstiprināšanas 

gadījumā, 

2.3. noteikt, ka finansējums EUR 449.79 (četri simti četrdesmit deviņi euro, 

septiņdesmit deviņi centi) apmērā tiek nodrošināts kā brīvprātīgais darbs no projekta 

iesniedzēja puses, 

 2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI. 
 

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece  

          18.02.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          18.02.2016.  


