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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. 21 

Skrundas novadā,               2014.gada 30.decembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu 

2. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2015.gadam 

3. Par p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” grāmatvedības uzskaites 

pievienošanu centralizētai novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitei 

4. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

5. Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā” apstiprināšanu 
  
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 
 

Piedalās   
Deputāti:  Aldis BALODIS  

  Ivars GRUNDMANIS 

Zigurds PURIŅŠ 

Andris Vilnis SADOVSKIS 

Aivars SEBEŽS 

Gunta STEPANOVA 

Rihards VALTENBERGS 

Aldis ZALGAUCKIS  

Gunārs ZEME  

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Ivo BĀRS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainārs ZANKOVSKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 
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finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja   Inga FREIMANE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

apmeklētāju centra speciāliste   Rudīte KRONLAKA 

būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Dzintra VEĢE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs   Dainis EISAKS 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Benita LIELĀMERE 

p/a „Sociālais dienests” direktore    Anda VĪTOLA 

p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” vadītāja Daina ĀBELE 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 „Grozījumi 2014.gada  

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Skrundas novada  

pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE, I. MUCENIECE 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu finanšu nodaļas vadītājai Inārai 

MUCENIECEI, kura paskaidro, ka gada sākumā plānotajam budžetam ir jāsakrīt ar gada 

beigās reāli izpildīto. Deputāti tiek informēti, ka grozījumos nav atspoguļota jaunākā 

informācija, jo 29.12.2014. veikts naudas pārskaitījums par siltināšanas projektiem Skrundas 

vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, un 

likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Ivars GRUNDMANIS, 

Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” – 2 (Aldis BALODIS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra   

saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”” 

(pielikums Nr. 1 uz 2 lpp.). 
 

2. § 

Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2015.gadam 

L. ROBEŽNIECE, A. V. SADOVSKIS, I. MUCENIECE, G. ZEME, I. FREIMANE 
 

1. Deputāts Andris Vilnis SADOVSKIS jautā, kādas ir būtiskākās izmaiņas amatu sarakstā 

2015.gadam.  Finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE paskaidro, ka galvenā izmaiņa ir 

minimālās algas celšana atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai algai no 2015.gada 1.janvāra, 

t.i., no 320.00 EUR uz 360.00 EUR. Algas, kuras neatbilst šai noteiktajai summai, tiek 

paceltas, bet pārējiem darbiniekiem algas tiek atstātas iepriekšējā līmenī. Tiek izveidota jauna 

štata vieta – policijas inspektors. Pagastos tiek plānoti papildus izdevumi teritorijas 

apsaimniekošanai, jo vēl nav zināms, vai 2015.gadā darbosies bezdarbnieku programma. 

Gadījumā, ja programma nedarbosies, tad sētniekiem būs jāpiešķir pilna darba slodze. 

Priekšlikums ir piešķirt pilnu darba slodzi arī būvinspektoram. Sieksātes bibliotēkas 

kurinātājai šobrīd ir pusslodze, bet tā kā bezdarbnieku vairāk nav, kas varētu palīdzēt, tad 

slodzi vajadzētu palielināt līdz pilnai darba slodzei. 

Deputāts Gunārs ZEME jautā, kāpēc pulciņu vadītājiem atšķiras atalgojums. Finanšu nodaļas 

vadītāja Ināra MUCENIECE paskaidro, ka saņemtais atalgojums pulciņu vadītājiem 

nemainās. Alga tiek pacelta līdz šim noteiktās slodzes dēļ, jo pulciņu vadītājiem tabelēs 

uzrādās, ka viņi pēc pašreiz noteiktās slodzes strādā 24 stundas diennaktī. Tieši tādēļ alga ir 

noteikta lielāka, bet slodze ir samazināta, lai nebūtu problēmas ar šīm nostrādātajām stundām. 

Deputāts Gunārs ZEME jautā, vai pašvaldībai ir nepieciešami divi IT speciālisti. 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE norāda, ka pašvaldībai ir nepieciešami 
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abi IT speciālisti, jo viens no viņiem strādā pašvaldībā uz vietas, bet otrs atbild par servera un 

programmatūru uzturēšanu, uzrauga iestāžu licences u.tml. 

2. 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”, 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 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” – 8 (Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, 

Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 

(Aldis BALODIS, Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj:  

2.1. apstiprināt Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu (pielikums Nr. 2 uz 19 

lpp.). 
 

3. § 

Par p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” grāmatvedības uzskaites 

pievienošanu centralizētai novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitei 

L. ROBEŽNIECE 
 

Lai nodrošinātu efektīvāku finanšu plūsmas kontroli un uzraudzību, pamatojoties uz 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”, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kas nosaka, ka „tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos”, pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Aldis 

BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs 

ZEME, Loreta ROBEŽNIECE, „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:  

- no 2015.gada 1.janvāra p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

grāmatvedības uzskaiti pievienot Skrundas novada pašvaldības centralizētajai 

grāmatvedības uzskaitei. 
 

4. § 

Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz pieņemtajiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā, kas stāsies spēkā ar 01.01.2015., kā arī Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka „pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, 

instrukcijas”, atklāti balsojot, „par” – 8 (Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris 

Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Aldis BALODIS, Gunārs 

ZEME), Skrundas novada dome nolemj: 

- izdarīt Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§) ar grozījumiem 

apstiprinātajā nolikumā „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” šādus 

grozījumus: 

1. izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā: 

„Domes priekšsēdētājam 2015.gadā, pamatojoties uz Centrālās statistikas 

pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo mēneša 

vidējās darba samaksas apmēru, piemērojams 2013.gada valstī strādājošo mēneša 

vidējās darba samaksas apmērs, kas ir 716 EUR, un kam pēc Likuma piemērojams 

šāds koeficients — līdz 3.64; pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 
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3.2.”, 

2. aizstāt 2.4.1 punktā gada skaitli  „2013” ar gada skaitli „2015” un aizstāt 

koeficientu „2.00” ar koeficientu „1.911”, 

3. aizstāt 2.5.punktā gada skaitli „2014” ar gada skaitli „2015” un aizstāt koeficientu 

„2.27” ar koeficientu „2.173”, 

4. izslēgt 2.6.punktu, 

5. aizstāt 3.2.punktā formulas skaitļus „684x1.2” ar formulas skaitļiem „716 x 1.147” 

un formulas skaitļus „684x1.5” ar formulas skaitļiem „716 x 1.433”, 

6. izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā: 

„Atlīdzības apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt apmēru, kas noteikts, ņemot vērā 

Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru (2013.gadam – 716 eiro), un ievērojot Likuma noteikto 

koeficientu (deputātiem - līdz 1.2, domes komitejas priekšsēdētājiem – līdz 

2.55).”, 

7. aizstāt 4.1.punktā formulas skaitļus „684x1.1” ar formulas skaitļiem „716 x                

1.0508”, 

8. izteikt 15.2. 1  punktu šādā redakcijā: 

„Nolikuma  9., 10. un 11. punkts attiecas uz darbiniekiem,  kuriem pēc darba 

līguma pašvaldība ir pamata darba vieta un vienu ieņemamo amatu.”, 

9. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:  

Mēnešalgu grupa 
Mēnešalgas maksimālais 

apmērs (euro) 

16 ne vairāk par 2441 

15 ne vairāk par 2353 

14 ne vairāk par 2264 

13 ne vairāk par 1917 

12 ne vairāk par 1647 

11 ne vairāk par 1382 

10 ne vairāk par 1174 

9 ne vairāk par 994 

8 ne vairāk par 874 

7 ne vairāk par 788 

6 ne vairāk par 700 

5 ne vairāk par 620 

4 ne vairāk par 558 

3 ne vairāk par 501 

2 ne vairāk par 450 

1 ne vairāk par 403 
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10. izteikt 2.pielikuma 8.punktu šādā redakcijā: 

„Gadījumos, kad tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības starp darba devēju un 

darbinieku, tad noslēgtais veselības apdrošināšanas līgums tiek izbeigts, un darbiniekam 

jāatdod veselības apdrošināšanas karte darba devējam.” 
 

5. § 

Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša  

persona atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas nosaka, ka „dome var 

pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildi”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, kas 

nosaka, ka „par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis 

nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks 

par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta 

par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa”, atklāti balsojot, 

„par” – 10 (Aldis BALODIS, Ivars GRUNDMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Gunārs ZEME, Loreta ROBEŽNIECE, „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2014 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā” (pielikums Nr. 3 

uz 3 lpp.). 

 

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

sēdi par slēgtu. Deputāti vienojas nākamo kārtējo apvienoto komiteju sēdi sasaukt 

22.01.2015., plkst. 0800, kārtējo domes sēdi sasaukt 29.01.2015., plkst. 0800. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         L. Robežniece 

         05.01.2015. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         05.01.2015.  

http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums

