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SKRUNDAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 5
Skrundas novadā,
Skrundā

2013. gada 29. jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 800
Sēdi atklāj plkst. 800
Darba kārtība:
1. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” amata konkursa izsludināšanu.
2. Par piedalīšanos projektā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA
Sēdi protokolē – Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE
Piedalās
Deputāti:

Ainars PIĻECKIS
Gunta STEPANOVA
Ivars GRUNDMANIS
Aldis BALODIS
Aivars SEBEŽS
Zigurds PURIŅŠ
Rihards VALTENBERGS
Aldis ZALGAUCKIS
Juris JAUNZEMS
Loreta ROBEŽNIECE
Ivo BĀRS
Ainārs ZANKOVSKIS

Sēdē nepiedalās deputāti
Patrīcija Santa MIĶELSONE (par neierašanās iemeslu nav informējusi)
Andris BERGMANIS (par neierašanās iemeslu nav informējis)
Klausās
pašvaldības izpilddirektors
attīstības nodaļas vadītāja
projektu speciāliste

Guntis PUTNIŅŠ
Zane EGLĪTE
Kristīne VĒRDIŅA
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1. §
Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” amata konkursa izsludināšanu
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata Administratīvo lietu nodaļas vadītājas Ingas FREIMANES
iesniegto priekšlikumu par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” amata konkursa
izsludināšanu, prasību noteikšanu un amata konkursa izsludināšanu.
2. Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 9. punktu, kas nosaka, ka „ Dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos”, atklāti balsojot „par” – 9 (Aldis
BALODIS, Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Rihards
VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo BĀRS, Nellija
KLEINBERGA), „pret” – 4 (Juris JAUNZEMS, Zigurds PURIŅŠ, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS), „atturas” - nav Skrundas novada dome nolemj:
2.1. izsludināt konkursu uz SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa
amatu,
2.2. par amata pretendentam izvirzītajām galvenajām prasībām noteikt:
2.2.1. augstākā izglītība,
2.2.2. vēlamas zināšanas ar pieredzi uzņēmumu pārvaldībā un personālvadībā,
2.2.3. valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vēlamas svešvalodu
zināšanas,
2.2.4. vēlamas datorprasmes,
2.2.5. B kategorijas autovadītāja apliecība,
2.3. noteikt pieteikšanās laiku konkursam uz SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekļa amatu līdz 08.08.2013. plkst. 15.00, iesniedzot Skrundas novada
pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, motivācijas vēstuli, CV izglītību
apliecinošu dokumentu kopijas un SIA „Skrundas komunālā saimniecība” struktūras
un darbības attīstības plānu, publicējot sludinājumu Skrundas novada mājas lapā
www.skrundasnovads.lv un laikrakstā „Kurzemnieks”,
2.4. izvērtēt 12.08.2013. amata konkursam pieteiktos kandidātus,
2.5. sasaukt 13.08.2013. plkst. 8.00 ārkārtas domes sēdi par kandidatūras
apstiprināšanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatam,
2.6. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi izpilddirektoru Gunti PUTNIŅU.
2. §
Par piedalīšanos projektā
N. KLEINBERGA
1. Skrundas novada dome izskata 25.07.2013. saņemto Valsts aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas vēstuli 24.07.2013. Nr.4.1.1.-28/6824 par projekta iesnieguma
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” (identifikācijas Nr. KPFI – 13.1/26) precizēšanu.
2. Pamatojoties uz LR 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” – 11 (Aldis BALODIS, Gunta
STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis
ZALGAUCKIS, Juris JAUNZEMS, Ainārs ZANKOVSKIS, Loreta ROBEŽNIECE, Ivo
BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – 2 (Ainars PIĻECKIS, Zigurds

2

PURIŅŠ), Skrundas novada dome nolemj:
2.1. piedalīties Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” otrās kārtas ietvaros ar projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Projekta
kopējās izmaksas sastāda 67559,93LVL. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 64108,46 LVL.
Kopējās neattiecināmās izmaksas ir 3451,47 LVL. KPFI finansējums ir 70% no
attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 44875,92 LVL, pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no
attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 19232,54 LVL,
2.2. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu
LVL 67559,93 apmērā vai ekvivalentu summu eiro projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”
realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem,
2.3. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo
ārkārtas domes sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 830
Sēdi vadīja

N. Kleinberga
29.07.2013.

Sēdi protokolēja

I. Freimane
29.07.2013.
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