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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 12.decembrī                                                    Nr. 15 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” līdzšinējā valdes locekļa atcelšanu un jauna 

iecelšanu 

2. Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2017.gada kalendāram  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS 

    Andris Vilnis SADOVSKIS 

    Juris JAUNZEMS 

    Rihards VALTENBERGS 

    Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunārs ZEME 

Ivars GRUNDMANIS 

Andris BERGMANIS  

Zigurds PURIŅŠ   

Ainars PIĻECKIS  

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Aivars SEBEŽS (aizņemts pamatdarbā)  

Gunta STEPANOVA (aizņemta pamatdarbā) 

Aldis BALODIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

 

Klausās:  

Finanšu nodaļas vadītāja   Ināra MUCENIECE 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 

 

Uzaicināts: 

Kaspars KUTUĻSKS 
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1. § 

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  

līdzšinējā valdes locekļa atcelšanu un jauna iecelšanu 

L. ROBEŽNIECE 

 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

līdzšinējās valdes locekles Guna SKREBELES atcelšanu un jauna valdes locekļa iecelšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā XXX saņemts SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība” valdes locekles Gunas SKREBELES iesniegums par valdes locekles 

amata atstāšanu XXX, 

2.2. 09.11.2016. un 14.11.2016. ievietots sludinājums laikrakstā “Kurzemnieks” un 

pašvaldības mājas lapā internetā par pieteikšanos uz SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība” vadītāja/-as amatu (valdes loceklis), 

2.3. līdz 25.11.2016. Skrundas novada pašvaldībā uz SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība” valdes locekļa amatu pieteicās 27 pretendenti, no kuriem uz pārrunām 

tika aicināti 9 pretendenti, 

2.4. 01.12.2016. notika pretendentu izvērtēšanas komisijas (priekšsēdētājs – 

pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ, komisijas locekļi – attīstības komitejas 

priekšsēdētājs Ivars GRUNDMANIS, locekļi: Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Aivars 

SEBEŽS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS), sēde, kurā pieņemts lēmums iecelt 

Kasparu KUTUĻSKU par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli. 

3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

37.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija 

nosaka valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai 

publiskai personai kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes 

locekļus, un valdes locekļus atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībā, kurā izveidota 

padome. Nosakot nominēšanas kārtību, tiek ievēroti šādi nosacījumi: 1) nominācijas process 

ir atklāts; 2) valdes un padomes locekļu kandidātus izvēlas, balstoties uz profesionalitātes un 

kompetences kritērijiem”, otro daļu, kas nosaka, ka “par valdes vai padomes locekļa 

kandidātu nedrīkst izvirzīt personu: 1) kurai nav augstākās izglītības; 2) kura ir bijusi sodīta 

par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas; 3) kurai, 

pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt 

noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību; 4) kuru tiesa atzinusi par 

maksātnespējīgu parādnieku”, 81.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “valdes locekli var atsaukt, 

ja tam ir svarīgs iemesls, kā arī šā likuma 31.panta devītajā vai 37.panta piektajā daļā 

noteiktajos gadījumos”, atklāti balsojot, “par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Juris JAUNZEMS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs 

ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Ainars PIĻECKIS, 

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

3.1. atcelt līdzšinējo SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, 

adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, valdes locekli Gunu SKREBELI, 

XXX, ar 30.12.2016., 

3.2. iecelt Kasparu KUTUĻSKU, XXX, ar 02.01.2017. par SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, adrese Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, 

valdes locekli, 

3.3. pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU kā SIA „Skrundas 

komunālā  saimniecība” kapitāldaļu turētāja pārstāvi nodrošināt atbilstoša 

dalībnieka lēmuma pieņemšanu un izmaiņu reģistrēšanu LR Uzņēmumu reģistrā. 
 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p31
http://likumi.lv/doc.php?id=269907#p37
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2. § 

Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2017.gada kalendāram 

L. ROBEŽNIECE 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai 

Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot, „par” – 

11 (Aldis ZALGAUCKIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Juris JAUNZEMS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Ivars GRUNDMANIS, Andris 

BERGMANIS, Zigurds PURIŅŠ, Ainars PIĻECKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt maksu 4.00 EUR (tajā skaitā 21% PVN) par Skrundas novada 

pašvaldības 2017.gada kalendāru, 

2.2. kontroli par pieņemto lēmumu uzdot pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai Inārai 

MUCENIECEI un grāmatvedei Ingai FLUGRĀTEI. 
 

 

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

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0805 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          12.12.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          12.12.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


