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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 16.jūnijā                                                      Nr. 7 

                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar 

projektu “Skrundas jauniešu iniciatīvu centra pakalpojumu pieejamības uzlabošana un 

teritorijas labiekārtošana” 

2. Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar 

projektu “Tūrisma informācijas centra izveide Skrundas novada pašvaldībā, Skrundā” 

3. Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar 

projektu “Kultūras mantojuma saglabāšana O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā” 

4. Par Skrundas novada pašvaldības un biedrības “Divpadsmit Kalēji” piedalīšanos projektā 

“Tirgus kvartāla pārbūve Skrundā” 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mini SD” projekta “Saldus ielas dzīvojamā 

masīva iekšpagalma labiekārtošana Skrundā” realizēšanai 

6. Par zemes vienību daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Nīkrācnieki” projekta “Bērnu rotaļu laukuma 

ierīkošana Nīkrāces pagastā” realizēšanai  

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Bites” projekta “Kāpšanas torņa izveide un 

ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam” realizēšanai  

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ventas krasti” projekta “Skrundas novada 

amatiermākslas kolektīva vizuālā tēla uzlabošana un informācijas aprites nodrošināšana “ 

realizēšanai  

10. Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar 

projektu “Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nojumu uzstādīšana un 

teritorijas labiekārtošana”  

11. Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar 

projektu “Autoostas teritorijas pārbūve Skrundā” 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti: 

 Aldis BALODIS 

 Juris JAUNZEMS 



2 

 Ivars GRUNDMANIS 

 Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Rihards VALTENBERGS 

  Gunta STEPANOVA  

Zigurds PURIŅŠ  

Gunārs ZEME 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ainārs ZANKOVSKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Andris BERGMANIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ivo BĀRS (komandējumā Vācijā) 

Loreta ROBEŽNIECE (personīgu apstākļu dēļ nepiedalās sēdē) 

 

Klausās:  

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

attīstības nodaļas vadītāja   Zane EGLĪTE 

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 

           valdes locekle Guna SKREBELE 

p/a „Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra VEĢE 

Projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Sabiedrisko attiecību speciālists  Didzis STRAZDIŅŠ 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

 

1. § 

Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

projektu konkursā ar projektu “Skrundas jauniešu iniciatīvu centra  

pakalpojumu pieejamības uzlabošana un teritorijas labiekārtošana” 

A. ZALGAUCKIS, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklātā konkursā projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 

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 īstenošanā ar projektu “Skrundas jauniešu iniciatīvu 

centra pakalpojumu pieejamības uzlabošana un teritorijas sakārtošana”. 

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” – 10 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklātā konkursā projektu pieteikumu pieņemšanas 1. kārtas 

Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana 
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saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā ar projektu “Skrundas 

jauniešu iniciatīvu centra pakalpojumu pieejamības uzlabošana un teritorijas 

sakārtošana”; projekta kopējās izmaksas sastāda XXX EUR (XXX), no kuriem 

ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējums ir 10% no 

attiecināmajām izmaksām, 

2.2. ņemt no Valsts Kases aizņēmumu XXX EUR (XXX) apmērā projekta “Skrundas 

jauniešu iniciatīvu centra pakalpojumu pieejamības uzlabošana un teritorijas 

sakārtošana” apstiprināšanas gadījumā, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

 2. §  

Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar 

projektu “Tūrisma informācijas centra izveide Skrundas novada pašvaldībā, Skrundā” 

A. ZALGAUCKIS, Z. EGLĪTE, I. MUCENIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklātā konkursā projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 

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 īstenošanā ar projektu “Tūrisma informācijas centra 

izveide Skrundas novada pašvaldībā, Skrundā”. 

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” – 10 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklātā konkursā projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 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 īstenošanā ar projektu “Tūrisma 

informācijas centra izveide Skrundas novada pašvaldībā, Skrundā”; projekta kopējās 

izmaksas sastāda XXX EUR (XXX), no kuriem ELFLA fonda finansējums ir 70% no 

attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums ir 30% no attiecināmajām 

izmaksām,  

2.2. ņemt no Valsts Kases aizņēmumu XXX EUR (XXX) apmērā projekta “Tūrisma 

informācijas centra izveide Skrundas novada pašvaldībā, Skrundā” apstiprināšanas 

gadījumā, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

3. § 

Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā ar 

projektu “Kultūras mantojuma saglabāšana O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā” 

A. ZALGAUCKIS, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 
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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 īstenošanā ar projektu “Kultūras mantojuma saglabāšana 

O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā”. 

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” – 10 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklātā konkursā projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 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 īstenošanā ar projektu “Kultūras 

mantojuma saglabāšana O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā”; projekta kopējās izmaksas 

sastāda XXX EUR (XXX), no kuriem ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām 

izmaksām, līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām,  

2.2. ņemt no Valsts Kases aizņēmumu XXX EUR (XXX) apmērā projekta “Kultūras 

mantojuma saglabāšanā O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā” apstiprināšanas gadījumā, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

4. § 

Par Skrundas novada pašvaldības un biedrības “Divpadsmit Kalēji”  

piedalīšanos projektā “Tirgus kvartāla pārbūve Skrundā” 

A. ZALGAUCKIS, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 

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 īstenošanā sadarbībā ar biedrību „Divpadsmit Kalēji” ar 

kopprojektu “Tirgus kvartāla pārbūve Skrundā”. 

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” – 9 (Juris JAUNZEMS, Ivars 

GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs ZEME), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, balsojumā nepiedalās deputāts Aldis BALODIS, pamatojoties uz LR likumu 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. piedalīties ELFLA atklātā konkursā projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 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 īstenošanā ar kopprojektu “Tirgus 

kvartāla pārbūve Skrundā”; projekta kopējās izmaksas sastāda XXX EUR (XXX), no 

kuriem ELFLA finansējums ir 80% no attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējums ir 
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20% no attiecināmajām izmaksām, 

 2.2. noslēgt kopprojekta līgumu ar biedrību „Divpadsmit Kalēji”, 

2.3. ņemt no Valsts Kases aizņēmumu XXX EUR (XXX) apmērā projekta “Tirgus 

kvartāla pārbūve Skrundā” apstiprināšanas gadījumā, aizņēmuma atmaksu garantējot 

ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

5. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mini SD” projekta  

“Saldus ielas dzīvojamā masīva iekšpagalma labiekārtošana Skrundā” realizēšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.06.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

biedrības „Mini SD” valdes priekšsēdētājas, iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa 

projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 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 īstenošanā 

projekta “Saldus ielas dzīvojamā masīva iekšpagalma labiekārtošana Skrundā” realizēšanai. 

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” – 9 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” – 

nav, „atturas” – 1 (Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt līdzfinansējumu ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu 

pieņemšanas 1. 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 

īstenošanā biedrības “Mini SD” projektam “Saldus ielas dzīvojamā masīva 

iekšpagalma labiekārtošana Skrundā”; projekta kopējās izmaksas sastāda XXX EUR 

(XXX),  no kuriem ELFLA finansējums ir XXX EUR (XXX) - 90% no 

attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējums ir XXX EUR (XXX) - 10% no 

attiecināmajām izmaksām,  

2.2 atbalstīt biedrības “Mini SD” projekta “Saldus ielas dzīvojamā masīva 

iekšpagalma labiekārtošana Skrundā” līdzfinansēšanu no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem XXX EUR (XXX) apmērā projekta apstiprināšanas gadījumā,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

6. § 

Par zemes vienību daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

A. ZALGAUCKIS 
 

 1. Skrundas novada dome izskata 14.06.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto biedrības 

„Mini SD”, juridiskā adrese XXX, Skrunda, Skrundas novads, valdes priekšsēdētājas XXX 

iesniegumu par zemes vienību daļu: Saldus ielā 4B, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 

XXX, XXX m2 platībā, Sporta ielā 1/3, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, XXX 

m2 platībā un Saldus ielā 8A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, XXX m2 platībā, 

Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā: auto stāvlaukuma, bērnu rotaļu 
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laukuma ierīkošanai un veļas žāvēšanas nojumju atjaunošanai. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. zemes vienība Saldus ielā 4B, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

pieder Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumu Nr. XXX, 

2.2. zemes vienība Sporta ielā 1/3, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

piekrīt Skrundas novada pašvaldībai saskaņā ar Skrundas novada domes XXX sēdes 

(prot. Nr.XXX, XXX.§) lēmumu „Par pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemju 

izvērtēšanu Skrundas pilsētā”, 

2.3. zemes vienību Saldus ielā 18A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. XXX, 

Skrundas novada pašvaldība iznomājusi no īpašnieces (01.06.2016. zemes nomas 

līgums Nr.XXX) uz desmit gadiem ar tiesībām nodot nomā vai bezatlīdzības lietošanā 

trešai personai. 

3. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, kas nosaka, ka “šā panta pirmās daļas noteikumi 

neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai” un trešo daļu, kas nosaka, ka “ja publiskas personas mantu 

nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda vismaz šādu 

informāciju: 1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, 

stāvoklis un apraksts; 2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 3) nododamās mantas 

lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama 

atpakaļ; 5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās 

mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu”, atklāti balsojot, “par” – 10 (Aldis BALODIS, 

Juris JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, 

Gunārs ZEME), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. nodot biedrībai „Mini SD”, juridiskā adrese Raiņa iela 16, Skrunda, Skrundas 

novads, piedaloties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

konkursā ar projektu “Saldus ielas dzīvojamā  masīva iekšpagalma labiekārtošana 

Skrundā”, bezatlīdzības lietošanā zemes vienību daļas, Skrundā, Skrundas novadā, uz 

7 gadiem auto stāvlaukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai un veļas žāvēšanas 

nojumju atjaunošanai:  

3.1.1. Saldus ielā 4B, kadastra numurs XXX, XXX m2 platībā, 

3.1.2. Sporta iela 1/3, kadastra numurs XXX, XXX m2 platībā, 

3.1.3. Saldus iela 8A, kadastra numurs XXX, XXX m2 platībā, 

3.2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot zemes lietu speciālistam Normundam 

DANENBERGAM.                                                                                                                                            
 

7. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Nīkrācnieki” projekta  

“Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Nīkrāces pagastā” realizēšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.06.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

biedrības „Nīkrācnieki”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas 

novads, valdes priekšsēdētājas iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Bērnu 

rotaļu laukuma ierīkošana Nīkrāces pagastā”, piedaloties Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklātā konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 

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. 

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 
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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” – 9 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS) „pret” – 

nav, „atturas” – 1 (Gunārs ZEME), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt līdzfinansējumu biedrības „Nīkrācnieki”, reģ. Nr. XXX, adrese XXX, 

Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, projektam “Bērnu rotaļu laukuma 

ierīkošana Nīkrāces pagastā”, piedaloties ELFLA atklātā konkursa projektu 

pieteikumu pieņemšanas 1. 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; projekta kopējās izmaksas sastāda XXX EUR (XXX), ELFLA 

finansējums ir XXX EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro, 

sešdesmit viens cents) - 90% no attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējums ir XXX 

EUR (XXX) - 10% no attiecināmajām izmaksām,  

2.2 atbalstīt projekta “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Nīkrāces pagastā” 

apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu XXX EUR (XXX) apmērā no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

8. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Bites” projekta “Kāpšanas torņa izveide un 

ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam” realizēšanai 

A. ZALGAUCKIS, Z. EGLĪTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.06.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

biedrības „Bites” valdes locekles, iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu 

pieteikumu pieņemšanas 1. 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 īstenošanā projekta 

“Kāpšanas torņa izveide un ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma 

pulciņam” realizēšanai. 

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” – 8 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs ZEME), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Zigurds 

PURIŅŠ, Gunta STEPANOVA), Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. piešķirt līdzfinansējumu ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu 

pieņemšanas 1. 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 

īstenošanā biedrības “Bites” projekta “Kāpšanas torņa izveide un ekipējuma iegāde 

Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam” realizēšanai; projekta kopējās 

izmaksas sastāda XXX EUR (XXX), no kuriem ELFLA finansējums ir XXX EUR 

(XXX) - 90% no attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējums ir XXX EUR (XXX) - 
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10% no attiecināmajām izmaksām, 

2.2. atbalstīt biedrības “Bites” projekta “Kāpšanas torņa izveide un ekipējuma iegāde 

Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam” apstiprināšanas gadījumā 

līdzfinansējumu XXX EUR (XXX) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

9. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ventas krasti” projekta  

“Skrundas novada amatiermākslas kolektīva vizuālā tēla uzlabošana  

un informācijas aprites nodrošināšana “ realizēšanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata 14.06.2016. Skrundas novada pašvaldībā saņemto XXX, 

biedrības „Ventas krasti” valdes priekšsēdētājas, iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa 

projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 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 īstenošanā 

projekta “Skrundas novada amatiermākslas kolektīva vizuālā tēla uzlabošana un informācijas 

aprites nodrošināšana” realizēšanai. 

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” – 10 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs 

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

2.1. piešķirt līdzfinansējumu ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu 

pieņemšanas 1. 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 

īstenošanā biedrības “Ventas krasti” projektam “Skrundas novada amatiermākslas 

kolektīva vizuālā tēla uzlabošana un informācijas aprites nodrošināšana”; projekta 

kopējās izmaksas sastāda XXX EUR (XXX), no kuriem ELFLA finansējums ir XXX 

EUR (XXX) - 90% no attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējums ir XXX EUR 

(XXX) - 10% no attiecināmajām izmaksām,  

2.2 atbalstīt biedrības “Ventas krasti” projekta “Skrundas novada amatiermākslas 

kolektīva vizuālā tēla uzlabošana un informācijas aprites nodrošināšana” 

apstiprināšanas gadījumā līdzfinansējumu XXX EUR (XXX) apmērā no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem,  

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

10. § 

Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

projektu konkursā ar projektu “Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes  

“Liepziediņš” nojumu uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana” 

  A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 
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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 īstenošanā ar projektu “Skrundas pirmsskolas izglītības 

iestādes „Liepziediņš” nojumu uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana”.  

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” – 10 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 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 īstenošanā ar projektu “Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” nojumu uzstādīšana un teritorijas 

labiekārtošana”; projekta kopējās izmaksas sastāda XXX EUR (XXX), no kuriem 

ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējums ir 10% no 

attiecināmajām izmaksām, 

2.2. ņemt no Valsts Kases aizņēmumu XXX EUR (XXX) apmērā projekta “Skrundas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” nojumu uzstādīšana un teritorijas 

labiekārtošana” apstiprināšanas gadījumā, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 
 

11. § 

Par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

projektu konkursā ar projektu “Autoostas teritorijas pārbūve Skrundā” 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (turpmāk - ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 

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 īstenošanā ar projektu “Autoostas teritorijas pārbūve 

Skrundā”. 

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” – 10 (Aldis BALODIS, Juris 

JAUNZEMS, Ivars GRUNDMANIS, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards 

VALTENBERGS, Gunta STEPANOVA, Zigurds PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Gunārs 

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

2.1. piedalīties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. 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 īstenošanā ar projektu “Autoostas 

teritorijas pārbūve Skrundā”; projekta kopējās izmaksas sastāda XXX EUR (viens 

simts divdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit centi), 
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no kuriem ELFLA fonda finansējums ir 70% no attiecināmajām izmaksām, 

pašvaldības finansējums ir 30% no attiecināmajām izmaksām,  

2.2. ņemt no Valsts Kases aizņēmumu XXX EUR (viens simts divdesmit deviņi 

tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit centi) apmērā projekta  

“Autoostas teritorijas pārbūve Skrundā” apstiprināšanas gadījumā, aizņēmuma 

atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani 

EGLĪTI. 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0825 

 

Sēdi vadīja          A. ZALGAUCKIS 

          16.06.2016. 

  

Sēdi protokolēja        E. NUDIENA 

          16.06.2016.  


