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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 13.novembrī                                                 Nr. 14 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par deputātes Ineses IVĀNES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

2. Par Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu 

3. Par Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāva 

maiņu 

4. Par grozījumiem Skrundas novada domes 31.01.2019. sēdes (prot. Nr. 1, 2.§) lēmumā “Par 

piedalīšanos projektā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Skrundas novadā”” 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Ivo BĀRS 

     Aivars SEBEŽS  

     Ivars GRUNDMANIS  

Jānis BRŪVERIS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Andrejs SALMINS  

Dzintars ANKEVICS  

Aldis ZALGAUCKIS 

Rihards VALTENBERGS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Gunta STEPANOVA (kursos Rīgā)  

Aivars RUDZROGA (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis) 

Valters FARNASTS (atrodas ārzemēs) 

Valdis PAKULIS (atrodas ārpus Skrundas) 
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

p/a “Sociālais dienests” direktore  Anda VĪTOLA 

  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina deputātiem balsot par izsludināto ārkārtas 

domes sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot, “par” – 9 (Ivo BĀRS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis 

BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 13.11.2019. ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par deputātes Ineses IVĀNES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

2. Par Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu 

3. Par Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāva 

maiņu 

4. Par grozījumiem Skrundas novada domes 31.01.2019. sēdes (prot. Nr. 1, 2.§) lēmumā “Par 

piedalīšanos projektā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Skrundas novadā”” 
 

1. § 

Par deputātes Ineses IVĀNES pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata deputātes Ineses IVĀNES 01.11.2019. Skrundas novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par atteikumu no deputāta pienākumu pildīšanas. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. Skrundas novada pašvaldībā 04.11.2019. saņemts Skrundas novada Vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja Māra BENEFELDA iesniegums (pielikums Nr. 1 uz 2 lpp.) 

par deputātu maiņu Skrundas novada domes 2017. gada sasaukumā, 

2.2. Skrundas novada Vēlēšanu komisija 04.11.2017. sēdē (prot. Nr. 3) izskatījusi 

jautājumu par deputātes Ineses IVĀNES mandāta nolikšanu (pielikums Nr. 2 uz 1 lp.). 

3. Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 

3. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka „deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa 

ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta 

personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu”, trešo daļu, kas nosaka, ka 

„deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura 

iemesla dēļ”, ceturto daļu, kas nosaka, ka „lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes 

priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru 

nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, 

kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai”, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un 

novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „ja ievēlētais domes 

deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā 

stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais 

deputāts”, atklāti balsojot, „par” – 9 (Ivo BĀRS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” - nav, “atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

 3.1. izbeigt deputātes pilnvaras Inesei IVĀNEI, 

 3.2. apstiprināt deputāta pilnvaras Rihardam VALTENBERGAM.  
 

2. § 

Par Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 22. pantu, kas nosaka, ka “Domes darbs notiek sēdēs 

un pastāvīgajās komitejās”, 50. pantu, kas nosaka, ka “Dome no domes deputātiem ievēlē 

pastāvīgās komitejas” un 55. pantu, kas nosaka, ka “katram deputātam jābūt vismaz vienas 

domes komitejas loceklim. Komitejas loceklis var izbeigt savu darbību komitejā tikai tad, ja 

dome pieņēmusi lēmumu par viņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas pēc minētā 

komitejas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas. Ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem 

tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās politiskās partijas vai vēlētāju apvienības 

deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli”, saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības 
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2013. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības 

nolikums” 21.1.punktu, kas nosaka, ka “lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes 

lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēl finanšu komiteju 15 locekļu 

sastāvā”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Ivo BĀRS, Aivars SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, 

Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Aldis 

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

nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. atbrīvot no Skrundas novada domes finanšu komitejas locekļa pienākumu 

pildīšanas Inesi IVĀNI, 

 2. apstiprināt Skrundas novada domes finanšu komitejā Rihardu VALTENBERGU. 
 

3. § 

Par Skrundas novada domes sociālo,  

izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāva maiņu 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina Skrundas novada domes sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejā apstiprināt deputātu Rihardu VALTENBERGU.  

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 22. pantu, kas nosaka, ka “Domes darbs notiek 

sēdēs un pastāvīgajās komitejās”, 50. pantu, kas nosaka, ka “Dome no domes deputātiem 

ievēlē pastāvīgās komitejas” un 55. pantu, kas nosaka, ka “katram deputātam jābūt vismaz 

vienas domes komitejas loceklim. Komitejas loceklis var izbeigt savu darbību komitejā tikai 

tad, ja dome pieņēmusi lēmumu par viņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas pēc minētā 

komitejas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas. Ja pilnvaru laikā kāds no deputātiem 

tiek atbrīvots no darbības komitejā, attiecīgās politiskās partijas vai vēlētāju apvienības 

deputāti var izvirzīt jaunu komitejas locekli”, saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības 

2013. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības 

nolikums” 21.2. punktu, kas nosaka, ka “lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes 

lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēl sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā”, atklāti balsojot, „par” – 10 (Ivo BĀRS, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards 

VALTENBERGS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

1. atbrīvot no Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas locekļa pienākumu pildīšanas Inesi IVĀNI, 

2. apstiprināt Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejā deputātu Rihardu VALTENBERGU. 
 

4. § 

Par grozījumiem Skrundas novada domes 31.01.2019. sēdes (prot. Nr. 1, 2.§)  

lēmumā “Par piedalīšanos projektā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā”” 

L. ROBEŽNIECE, A. VĪTOLA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par grozījumu nepieciešamību Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā”. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 

direktorei Andai VĪTOLA, kura informē par grozījumu nepieciešamību domes 2019.gada 

31.janvāra lēmumā. Līdz šā gada 15.novembrim ir jāiesniedz atkārtoti precizēts projekta 

iesniegums Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA). Augustā mainījusies 

deinstitucionalizācijas plānā iekļautā informācija, tādēļ nepieciešams grozīt domes lēmuma 

par piedalīšanos projektā lemjošo daļu.  

Deputāti ierosina projekta ietvaros atjaunot ārējo fasādi ēkai, kurā atradīsies grupu dzīvokļi 

Nīkrāces pagastā.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 
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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” – 10 (Ivo BĀRS, Aivars 

SEBEŽS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Andrejs 

SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Rihards 

VALTENBERGS), “pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. izdarīt grozījumus Skrundas novada domes 31.01.2019. sēdes (prot. Nr. 1, 2.§) 

lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā”” lēmuma 31.punktā un 

izteikt to šādā redakcijā: 

“3.1. piedalīties ERAF projektu pieteikumu II atlases kārtā 9.3.1.1. pasākuma 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 

ietvaros ar projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai Skrundas novadā”; projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 

398 090.68 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit euro, sešdesmit 

astoņi centi), tai skaitā ERAF finansējums – 338 377.08 EUR (trīs simti trīsdesmit 

astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro, astoņi centi), pašvaldības 

finansējums – 41 799.52 EUR (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit 

deviņi euro, piecdesmit divi centi), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 

17 914.08 EUR (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrpadsmit euro, astoņi centi),”, 

2.2. sagatavot un iesniegt ERAF atkārtoti precizētu projekta iesniegumu CFLA 

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (https://ep.esfondi.lv) līdz 

2019.gada 15.novembrim, 

2.3. projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai Skrundas novadā” apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases 

aizņēmumu, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2.4. kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 

direktorei Andai VĪTOLAI. 

 

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

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0820 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          13.11.2019. 

 

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          13.11.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

https://ep.esfondi.lv/

