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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 

2020. gada 9. janvārī                                                              Nr. 1 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 1000 

Sēdi atklāj plkst. 1000 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2020 “Skrundas novada 

pašvaldības 2020. gada budžets” apstiprināšanu  

2. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro 

tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

3. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto 

likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un 

“Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Dzintars ANKEVICS  

Jānis BRŪVERIS  

Gunta STEPANOVA  

Valdis PAKULIS  

Valters FARNASTS  

Andrejs SALMINS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars SEBEŽS  

Ivo BĀRS  

Rihards VALTENBERGS 

 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā) 
 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ  
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Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja  Inese IVĀNE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

pašvaldības policijas vecākais inspektors  Andis DONIŅŠ  

sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

aprūpes nama “Valtaiķi” direktore   Gunita BIVBĀNE 

p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes 

   centrs” direktore  Sigita PICULE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba 

kārtību. 

Atklāti balsojot, “par” – 13 (Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, Dzintars 

ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Valters 

FARNASTS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, 

Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 09.01.2020. ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2020 “Skrundas novada 

pašvaldības 2020. gada budžets” apstiprināšanu  

2. Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro 

tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

3. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto 

likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un 

“Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu 
 

1. § 

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2020 “Skrundas novada 

pašvaldības 2020. gada budžets” apstiprināšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “tikai 

dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta 

izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 46. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

“pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 

pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 

pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības 

mājaslapā internetā”, atklāti balsojot, „par” – 11 (Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Gunta STEPANOVA, Andrejs 

SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, 

Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS), 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2020 

„Skrundas novada pašvaldības 2020. gada budžets” (pielikums Nr. 1 uz 15 lpp.). 
 

2. § 

Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas  

labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu  

ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata izpilddirektora Gunta PUTNIŅA ierosinājumu par 

deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību 
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un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. 

Nr.41203022001, juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina jautājumu par deleģēšanas līguma par pašvaldības 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” virzīt izskatīšanai uz Skrundas novada domes 

komiteju apvienoto sēdi 23.01.2020., lai pārrunātu izdevumu tāmes ar speciālistiem. 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

divdesmit trešo daļu, kas nosaka, ka “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 23)  lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 

15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī 

sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi”, uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta 

pirmās un otrās daļas, kas nosaka: “(1) Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai 

publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā 

persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk; (2) Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var 

deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot 

šā likuma 41. panta otrās un trešās daļas noteikumus.” un 41. panta pirmās daļas, kas nosaka: 

„(1) Publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās 

personas vai tās iestādes kompetencē. Deleģējot pārvaldes uzdevumus, par funkcijas izpildi 

kopumā atbild attiecīgā publiskā persona”, kā arī ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

45. pantu, kas nosaka līgumiskās deleģēšanas procedūru, un 46.pantu, kas paredz 

deleģēšanas līguma saturu, atklāti balsojot, „par” – 13 (Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Gunta STEPANOVA, Valdis 

PAKULIS, Valters FARNASTS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

SEBEŽS, Ivo BĀRS, Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, 

„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

Virzīt jautājumu par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas 

komunālā saimniecība” izskatīšanai Skrundas novada domes komiteju apvienotajā 

sēdē 23.01.2020.  
  

3. § 

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par 

apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 02.01.2020. pašvaldībā saņemto LR Centrālās vēlēšanu 

komisijas rīkojumu Nr. 173 no 27.12.2019. par parakstu vākšanas vietu un darba laiku 

noteikšanu. 

2. Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” 7. panta otro daļu, kas nosaka, ka “vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, 

iekārtojamas katrā republikas pilsētā vai novadā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu 

vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties” un likum “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 25. punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var pieņemt Centrālās vēlēšanu 

komisijas noteiktajā kārtībā lēmumus, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas 

organizēšanu”, atklāti balsojot, “par” – 13 (Ivars GRUNDMANIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Dzintars ANKEVICS, Jānis BRŪVERIS, Gunta STEPANOVA, Valdis PAKULIS, Valters 

FARNASTS, Andrejs SALMINS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, 

Rihards VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

2.1. noteikt Skrundas novada pašvaldību, adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326, par parakstu vākšanas vietu no 16.01.2020. līdz 14.02.2020. tautas 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15
http://likumi.lv/doc.php?id=63545#p41
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nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas 

domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” 

atcelšanu, 

2.2. nosūtīt pieņemto lēmumu LR Centrālai vēlēšanu komisijai līdz 10.01.2020.   

 

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

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 1005 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          09.01.2020. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          09.01.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


