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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 20. augustā                                                            Nr. 12 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Pludmales volejbola laukumu pamatlīdzekļu iegāde” 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas v. Aldis ZALGAUCKIS 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Loreta ROBEŽNIECE 

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars RUDZROGA  

Valdis PAKULIS  

Ivars GRUNDMANIS  

Dzintars ANKEVICS 

Nepiedalās deputāti: 

Aivars SEBEŽS (slimības lapa) 

Gunta STEPANOVA (eksāmena pieņemšanas komisijā Spāres skolā) 

Ivo BĀRS (komandējumā no pamatdarba) 

Jānis BRŪVERIS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Valters FARNASTS (nepiedalās tehnisku iemeslu dēļ) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)  
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese IVĀNE 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA  

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 

Zemes lietu speciālists    Normunds DANENBERGS 

Tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 

Sporta darba organizators Skrundā   Kārlis KLIEMANIS 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

 valdes loceklis    Sandis JAPĒŅINS 

 inženierkomunikāciju tehniķis  Guntars STEPIŅŠ 

Nīkrāces pamatskolas direktore   Anita SEBEŽA 

 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot, “par” – 9 (Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valdis PAKULIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aldis ZALGAUCKIS), Skrundas novada dome 

nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 20.08.2020. ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu 

pieteikumu konkursā ar projektu “Pludmales volejbola laukumu pamatlīdzekļu iegāde” 
 

1. § 

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  

atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu  

“Pludmales volejbola laukumu pamatlīdzekļu iegāde” 

A. ZALGAUCKIS, K. KLIEMANIS, A. VĪTOLA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 

8. 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 ar projektu “Pludmales volejbola 

laukumu pamatlīdzekļu iegāde”. 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu sporta darba organizatoram Kārlim 

KLIEMANIM, kurš informē par projektu, par aprīkojuma iegādi, lai varētu turpmāk 

kvalitatīvāk organizēt pludmales volejbola sacensības un treniņus Skrundā.  

Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Anda VĪTOLA informē, ka projekts jau 

ir apstiprināts lauku atbalsta dienestā. Kopējais projekta finansējums ir pieci tūkstoši eiro 

pamatlīdzekļu iegādei. 

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 (Andrejs SALMINS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, 

Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, Aldis ZALGAUCKIS), 

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

2.1. nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, 

ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, projektam “Pludmales 

volejbola laukumu pamatlīdzekļu iegāde”, piedaloties ELFLA atklāta konkursa 

projektu pieteikumu pieņemšanas 8. 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 līdz 

5000,00 EUR, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju 

Edgaru ZEBERLIŅU. 
 

 

Sēde slēgta plkst. 0805 

 

 

Sēdi vadīja         A. ZALGAUCKIS 

         20.08.2020. 

 

Sēdi protokolēja       E. NUDIENA 

         20.08.2020.      


