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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 

 

2019. gada 4. aprīlī                                                           Nr. 5 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par aizņēmumu no Valsts kases Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes “Liepziediņš” ēkas būvniecības, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai  
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS  

     Ivars GRUNDMANIS  

Jānis BRŪVERIS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunta STEPANOVA 

Aldis ZALGAUCKIS  

Andrejs SALMINS  

Dzintars ANKEVICS  

Ivo BĀRS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Valdis PAKULIS (neatrodas Skrundā) 

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Valters FARNASTS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ 
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1. § 

Par aizņēmumu no Valsts kases Skrundas novada pašvaldības  

pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēkas būvniecības,  

autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai 

L. ROBEŽNIECE, I. MUCENIECE 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai 

Inārai MUCENIECEI, kura informē par aizņēmumu no Valsts kases Skrundas novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēkas būvniecības, autoruzraudzības 

un būvuzraudzības finansēšanai. Pagājušā gadā Valsts kasei tika prasīti divi miljoni septiņi 

simti astoņdesmit tūkstoši eiro, bet tik daudz netika apgūts, tādēļ atļauja vairs nav derīga un 

jāprasa jauna. Decembrī tika papildus noslēgts līgums par trīsdesmit tūkstošiem seši simti 

septiņdesmit trijiem eiro būvuzraudzībai. Pagājušā gadā no Valsts kases tika izņemts kredīts 

astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit divu eiro apmērā. Starpība, kas 

šogad jāprasa aizņēmumam no Valsts kases ir viens miljons deviņi simti sešdesmit četri 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi eiro, septiņdesmit septiņi centi.  

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 2008. gada 25. marta noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 6. punktu, kas nosaka, ka „pašvaldība var ņemt 

aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai pēc padomes lēmuma saņemšanas, ja tajā atbalstīts 

pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu vai sniegt galvojumu, izņemot šo noteikumu 

13. punktā minēto galvojumu”, kā arī pamatojoties uz likuma projekta ”Par valsts budžetu 

2019. gadam” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “noteikt pašvaldību 

aizņēmumu kopējo palielinājumu 118 138 258 euro apmērā: 2018. gadā uzsākto projektu 

(izņemot ceļu un kultūras iestāžu investīciju projektu) finansēšanai 2019. gadā, ievērojot 

šādus nosacījumus: a) projekta finansēšanai 2018. gadā ir saņemts aizņēmums ar izņemšanu 

tikai 2018. gadā, b) līdz 2019. gada aizņēmuma pieprasījuma iesniegšanai ir veikta apmaksa 

ne mazāka kā 20 procentu apmērā no būvdarbu līgumā paredzētās summas”, atklāti balsojot, 

„par” – 11 (Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Gunta STEPANOVA, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, 

Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” – nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 
2.1. ņemt no Valsts kases ilgtermiņa aizņēmumu 1 964 762,77 EUR (viens miljons deviņi 

simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro, septiņdesmit septiņi centi) 

apmērā uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu 

uzsākot ar 2020. gada martu, Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes 

“Liepziediņš” ēku būvniecības, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi pašvaldības finanšu nodaļas vadītāju Ināru 

MUCENIECI un pašvaldības izpilddirektoru GUNTI PUTNIŅU. 

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0805 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          04.04.2019. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          04.04.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


