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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 12.decembrī                                                 Nr. 16 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Aivars SEBEŽS  

     Ivars GRUNDMANIS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Dzintars ANKEVICS  

Ivo BĀRS  

Valdis PAKULIS  

Andrejs SALMINS 

Rihards VALTENBERGS  

Valters FARNASTS 

 

Nepiedalās deputāti: 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis)  

Aldis ZALGAUCKIS (aizņemts pamatdarbā) 

Aivars RUDZROGA (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Jānis BRŪVERIS (aizņemts pamatdarbā) 

Gunta STEPANOVA (uzaicināta uz KNAB) 
 

Klausās:  

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 

   valdes loceklis  Sandis JAPĒŅINS 

 nekustamo īpašumu pārvaldnieks Aivis VĪTOLS 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Attīstības nodaļas vadītājs    Edgars ZEBERLIŅŠ  

Pašvaldības nekustamo īpašumu speciālists Normunds DANENBERGS  

Pašvaldības policijas vecākais inspektors  Andis DONIŅŠ 

Pašvaldības iedzīvotāja    Daina BADOVSKA 
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1. § 

Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

L. ROBEŽNIECE, V. PAKULIS, I. GRUNDMANIS, V. FARNASTS, A. ZANKOVSKIS,  

A. SALMINS, R. VALTENBERGS. G. PUTNIŅŠ 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE informē deputātus par LR Saeimas Administratīvi 

teritoriālās reformas komisijas (turpmāk – Komisija) vēstuli, kas saņemta pašvaldībā 

26.11.2019., par aicinājumu līdz 18.12.2019. pašvaldības domei iesniegt Komisijai viedokli 

domes lēmuma formā par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likums”. Loreta ROBEŽNIECE ierosina deputātiem izteikt savus viedokļus par 

likumprojektu, rakstiski savus viedokļus izteikuši deputāti Valters FARNASTS un Rihards 

VALTENBERGS.  

Deputāti, apspriežot likumprojektu, diskutē par kopēja viedokļa saturu. 

Deputāts Ivars GRUNDMANIS uzsver, ka, nosakot reģionālās nozīmes attīstības un 

administratīvo centru prioritātes un naudas līdzekļu centralizāciju, lauku teritorijas nespēs 

attīstīties un iedzīvotāji aizplūdīs uz centriem un ārzemēm. 

Loreta ROBEŽNIECE izsakās, ka pašvaldības deputātu kopīgais uzdevums ir runāt par to, 

lai pašvaldības sniegtie pakalpojumi arī pēc reformas būtu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. 

2. Skrundas novada dome, izskatot likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums”, vērš uzmanību uz pašreizējās situācijas novērtējuma vispārinājumiem, kas 

nenosaka konkrētus un prognozējamus dzīves kvalitātes uzlabojumus esošā Skrundas novada 

iedzīvotājiem: 

1) uzsākot jaunu reformu, jāizvērtē iepriekšējā,  

2) nosakot reģionālās nozīmes attīstības un administratīvo centru prioritātes un 

naudas līdzekļu centralizāciju, pastāv risks, ka lauku teritorijas nespēs attīstīties un 

iedzīvotāji aizplūdīs uz centriem un ārzemēm, 

3) Skrundas novada pašvaldība spēj kvalitatīvi nodrošināt likumā noteiktās 

pašvaldības funkcijas. Apvienošanās gadījumā pasliktināsies novada iedzīvotāju 

dzīves kvalitāte, 

4) nosakot attīstības centru vairāk kā 60 kilometru attālumā, iedzīvotājiem tiek uzlikts 

papildu finansiālais un laika slogs, risinot nepieciešamos jautājumus. Palielināsies 

birokrātiskais slogs, 

5) veidojot efektīvas pašvaldības, svarīga katras konkrētās teritorijas attīstība, kas 

balstīta vietējo iedzīvotāju interesēs, 

6) teritoriālai reformai jāveicina vienmērīga teritorijas attīstība, kas sekmē 

saimniecisko un uzņēmējdarbības aktivitāti.  

3. Skrundas novada dome, atklāti balsojot, “par” – 9 (Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Dzintars ANKEVICS, Ivo BĀRS, Andrejs SALMINS, Rihards 

VALTENBERGS, Valters FARNASTS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret”  - nav, “atturas” – 1 

(Valdis PAKULIS), nolemj daļēji atbalstīt likuma īstenošanu, jo uzskata, ka šobrīd spēj efektīvi 

pildīt pašvaldībai noteiktās funkcijas un apmierināt iedzīvotāju vajadzības.  

Ja, pieņemot jauno Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, tiek ņemti vērā 

iepriekšminētie riska faktori, Skrundas novada pašvaldība jaunizveidotajā novadā ir gatava strādāt 

kā līdzvērtīgs partneris. 

Skrundas novada dome vienlaicīgi aicina: 

1) iekļaut likumā punktu, kas nosaka, ka apvienojamiem novadiem jāslēdz savstarpēja 

vienošanās par nākamo četru gadu prioritātēm un īstenojamiem projektiem, kas nav 

maināmi, 

2) pārskatīt politiskās pārstāvniecības kritērijus atkarībā no iedzīvotāju skaita,  

3) paredzēt finanšu līdzekļus un sociālās garantijas pašvaldību speciālistiem un 

darbiniekiem, kas ATR rezultātā zaudēs darbu. Pēc Igaunijas piemēra, maksāt atalgojumu 

6 mēnešu periodā, ja darbiniekiem nav iespējams turpināt darbu jaunizveidotajā 

pašvaldībā. Šis periods dod iespēju speciālistam pārkvalificēties un atrast jaunu darbu.  
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Deputāts Valdis PAKULIS izsakās par savu lēmumu atturēties balsot par Skrundas novada domes 

kopējo izteikto viedokli par likumprojektu, jo uzskata, ka būtu jānorāda, gribam Skrundas novadu 

vai negribam. Pēc iepriekš minētā dome jau piekrītot, ka Skrundas novads nebūs.   

 

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

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0835 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          12.12.2019. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          12.12.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


