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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 18.jūnijā                                                              Nr. 9 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā valsts budžeta aizdevuma ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai 

saistībā ar Covid-19 izplatību saņemšanai projektam “Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā 

seguma atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana” 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas v. Aldis ZALGAUCKIS 

Sēdi protokolē – administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE 
 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Jānis BRŪVERIS  

Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars RUDZROGA  

Valdis PAKULIS  

Aivars SEBEŽS 

Nepiedalās deputāti: 

Loreta ROBEŽNIECE (atvaļinājumā) 

Valters FARNASTS (par neierašanos uz sēdi iepriekš ir informējis) 

Ivars GRUNDMANIS (darba komandējums pamatdarbā) 

Dzintars ANKEVICS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)  
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona RĪTIŅA 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs  Ritvars STEPANOVS 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA  

 PII “Liepziediņš” vadītāja   Dzintra EGLĪTE 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 
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Izglītības nodaļas vadītāja    Inga FLUGRĀTE 
 

1. § 

Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību saņemšanai projektam 

“Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā seguma atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana” 

A. ZALGAUCKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM), atbilstoši 

Ministru kabineta 2020.gada 12.maija noteikumiem Nr.278  “Noteikumi par nosacījumiem 

un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, aizdevuma saņemšanai projektam 

“Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā seguma atjaunošana – asfaltbetona 

ieklāšana”. 

2. 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”, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka „pašvaldībai ir tiesības 

slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi tikai pēc padomes pozitīva  lēmuma saņemšanas”, kā 

arī pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta 1.punktu un 56.pantu, 

atklāti balsojot, “par” – 10(Andrejs SALMINS, Jānis BRŪVERIS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS), “pret” – nav, “atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

2.1. sagatavot un iesniegt investīciju projekta pieteikumu VARAM valsts budžeta 

aizdevuma ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību saņemšanai projektam “Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā seguma 

atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana”, 

2.2. atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.maija noteikumu Nr. 278 “Noteikumi par 

nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās 

situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 

3.2.3.punktam, līdz pieteikuma iesniegšanai VARAM, saskaņot investīciju projekta 

pieteikumu ar Kuldīgas novada pašvaldību, 

2.3. projekta kopējās izmaksas sastāda 160 000.00 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši 

euro, nulle centi). Valsts budžeta aizņēmums nav lielāks par 75% no kopējām izmaksām, 

kas sastāda 120 000.00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši eiro, nulle centi), 

pašvaldības budžeta līdzfinansējums nav mazāks par 25% no kopējām izmaksām, kas 

sastāda 40 000.00 EUR (četrdesmit tūkstoši eiro, nulle centi). 

2.4. pēc pozitīva VARAM atzinuma saņemšanas par investīciju projektu ņemt no Valsts 

kases  aizņēmumu līdz 120 000.00 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši eiro, nulle 

centi) apmērā uz pieciem gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas 

atmaksu uzsākot ar 2022.gada martu, projekta “Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā 

seguma atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana” īstenošanai, aizņēmuma atmaksu 

garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,  

2.5. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU, 

finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI.  
 

Sēde slēgta plkst. 0808 

 

Sēdi vadīja          A. Zalgauckis 

          18.06.2020. 

Sēdi protokolēja        I. Freimane 

          18.06.2020.      


