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1. §
Par piedalīšanos projektā „Multifunkcionālas jaunatnes iniciatīvu
centra izveidošana jauniešiem Skrundas novadā, Skrundā”
L.ROBEŽNIECE, Z. EGLĪTE, A. PIĻECKIS,
B. EVERSONE, G. STEPANOVA, I. MUCENIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Latvijas un Šveices sadarbības
programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai
mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru
izveide” komponentprojektā „Multifunkcionālas jaunatnes iniciatīvu centra izveidošana
jauniešiem Skrundas novadā, Skrundā”.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI,
kura paskaidro, ka 03.novembrī no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņemta
vēstule par iespēju saņemt finansējumu 102 670.16 EUR apmērā jaunatnes iniciatīvu centra
izveidei Skrundā. Pašvaldībai līdzfinansējums ir jānodrošina vismaz 5% apmērā no kopējām
projekta izmaksām. Ņemot vērā sastādīto būvniecības tāmi un aprīkojuma iegādes izdevumus,
projekta kopējās izmaksas plānotas 160 000 EUR apmērā. Jaunatnes iniciatīvu centru plānots
izveidot Skrundas kultūras nama kino zālē. Būvniecības projekts paredz daļēju otrā stāva un
dažādu palīgtelpu izbūvi. Līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums būtu 57 330 euro.
Būvniecības iepirkuma rezultātā projekta izmaksas varētu arī samazināties.
Deputāts Ainars PIĻECKIS jautā, vai tiks izveidotas papildus štata vietas. Jaunatnes lietu
speciāliste Baiba EVERSONE paskaidro, ka līdz šim Skrundas novada pašvaldība darbam ar
jauniešiem algo vienu darbinieku, kurš veic gan jaunatnes lietu speciālista, gan jauniešu
centra vadītāja funkcijas. Bērni un jaunieši savu brīvo laiku pavada salīdzinoši nepiemērotos
apstākļos, tas ir, ļoti šaurās telpās. Laikā, kad notiek intensīvākas aktivitātes, bērni un jaunieši
pat apdraud viens otru. Skrundas novadā ir attīstījusies brīvprātīgo jauniešu kustība, kuras
ietvaros jaunieši veic dažāda veida aktivitātes sabiedrības labā. Šobrīd jaunieši ir izauguši no
tām iespējām, kuras pašvaldība var nodrošināt telpu ziņā. Lai piesaistītu lielāku mērķa grupu,
piemēram, jauniešu vecākus un seniorus, ir nepieciešamas daudz plašākas un labāk aprīkotas
telpas. Šaurās telpas ierobežo iespējas realizēt jauniešu iniciatīvas.
Deputāts Ainars PIĻECKIS jautā, kā bērni no lauku apvidiem nokļūs uz Skrundu, ja viss tiek
koncentrēts Skrundā. Deputāte Gunta STEPANOVA informē, ka Rudbāržos un Nīkrācē ir
izveidoti vietējie jauniešu centriņi. Šeit runa varētu būt tikai par Kušaiņu bērniem. Sēdes
vadītāja Loreta ROBEŽNIECE norāda, ka gadījumos, kad pasākumi tiek rīkoti Skrundā,
transports nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts. Jaunatnes lietu speciāliste Baiba
EVERSONE norāda, ka līdz šim visi pagastu bērni uz pasākumiem Skrundā ir nogādāti, ja ir
bijusi izrādīta tāda nepieciešamība. Papildus viņa norāda, ka pēc normatīvajiem aktiem
jaunietis ir vecumā no 13-25 gadiem. Tiek plānots, ka līdz plkst. 1700 jaunatnes iniciatīvu
centru varētu „apdzīvot” bērni līdz 13 gadu vecumam, bet pēc plkst. 1700 jaunieši. Šobrīd
situācija ir tāda, ka bērni laiku līdz autobusa sagaidīšanai pavada, kur nu kurš atrod sev vietu
– cits Amatnieku ielā 1, cits kultūras nama foajē, cits autoostā, kur visbiežāk bērni arī nodara
viens otram pāri. Atbildot uz jautājumu par papildus darba vietām, 2017.gada budžetā tiks
paredzēta viena jauna štata vieta, lai nodrošinātu nepārtrauktu jaunatnes centra darbību.
Runājot par uzturēšanas izmaksām, sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE norāda, ka par
apkuri tiek maksāts tāpat, jo Skrundas kultūras nams ir pašvaldības iestāde. Varētu pieaugt
elektrības patēriņš. Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu finanšu nodaļas vadītājai Inārai
MUCENIECEI, kura norāda, ka deputātiem ir jānovērtē piedāvātā iespēja saņemt garantētu
finansējumu, jo ne katrai pašvaldībai tāda tiek dota. Piešķirot finansējumu, tika novērtētas
jauniešu aktivitātes Skrundas novadā. Tā kā šis ir Eiropas projekts, tad tā realizācijai
pašvaldība var ņemt kredītu. Skrundas kultūras namam noteikti būs lielāks elektrības un
ūdens patēriņš, bet līdz ar to, ka jaunieši pāries uz kultūras namu, šie patēriņi samazināsies
Amatnieku ielā 1, kur jaunieši uzturas pašreiz.
Attīstības nodaļas vadītāja Zane EGLĪTE atgādina, ka Skrundas novada domes 10.06.2010.
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ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu par piedalīšanos šajā projektā, lai par 4 tūkstošiem
euro iegādātos aprīkojumu, taču projekts netika atbalstīts. Pēc pieciem gadiem programmas
ietvaros ir pieejams papildus finansējums, kas tiek piedāvāts Skrundas novada pašvaldībai
102 670.16 EUR apmērā.
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”, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka „dome var pieņemt lēmumus
citos likumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot, „par” – 15 (Aldis BALODIS, Ivo
BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS,
Zigurds PURIŅŠ, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA,
Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME,
Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas
„Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”
aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” komponentprojektā
„Multifunkcionālas jaunatnes iniciatīvu centra izveidošana jauniešiem Skrundas
novadā, Skrundā”, projekta kopējās izmaksas ir 160 000 EUR (viens simts sešdesmit
tūkstoši euro, nulle centi), pašvaldības līdzfinansējums ir 35.8% no kopējām projekta
izmaksām, kas ir 57 329.84 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit
deviņi euro, astoņdesmit četri centi),
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
ārkārtas sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 0815
Sēdi vadīja

L.Robežniece
16.11.2015.

Sēdi protokolēja

K.Rubene
16.11.2015.
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