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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 

Nr. 16 

Skrundas novadā,        2014. gada 03.novembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 1700 

Sēdi atklāj plkst. 1700 

 

Darba kārtība: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu 

2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Nīkrāces pamatskolā 

3. Par apbalvošanu Latvijas Republikas 96.gadadienā 

  

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aldis ZALGAUCKIS 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Aldis BALODIS  

  Ivo BĀRS 

  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Juris JAUNZEMS 

  Ainars PIĻECKIS 

Zigurds PURIŅŠ 

Loreta ROBEŽNIECE  

Aivars SEBEŽS 

Gunta STEPANOVA 

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunārs ZEME  

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs   Dainis EISAKS 

sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

projektu vadītāja     Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 
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Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina iebalsot domes sēdes darba kārtībā sekojošus 

jautājumus: 

1. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/104 „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” papildus darbu īstenošanai 

2. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/123 „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā" papildus darbu īstenošanai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32.pantu, kas nosaka, ka „apspriežamos 

jautājumus dome izskata izsludinātajā darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar 

domes lēmumu.”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris 

BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - 

nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes sēdes darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu 

2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Nīkrāces pamatskolā 

3. Par apbalvošanu Latvijas Republikas 96.gadadienā 

4. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/104 „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā” papildus darbu īstenošanai 

5. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/123 „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” papildus darbu īstenošanai 

 

1. § 

Par saistošo noteikumu Nr. 7/2014 „Grozījumi 2014.gada  

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada  

pašvaldības 2014.gada budžets”” apstiprināšanu  

A. ZALGAUCKIS, I. MUCENIECE 
 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu finanšu nodaļas vadītājai Inārai 

MUCENIECEI, kura informē, ka budžetā veikti grozījumi saistībā ar aizņēmumiem no Valsts 

Kases Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas siltināšanas projektu īstenošanai. Līdz 

ar to tiek palielināti pamatbudžeta izdevumi, kas tiek nodrošināti ar Valsts Kases aizdevumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „pašvaldība 

patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības 

budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 

pašvaldības domes (padomes) ēkā un pakalpojumu centros”, atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis 

BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, 

Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta 

STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Aldis 

ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj: 

- apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra 

 saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas  novada pašvaldības 2014.gada 

budžets”” (pielikums Nr. 1 uz 2 lpp.). 
 

2. § 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Nīkrāces pamatskolā 

A. ZALGAUCKIS, G. STEPANOVA, I. MUCENIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.10.2014. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Nīkrāces 

pamatskolas direktores Anitas SEBEŽAS iesniegumu par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

ar 04.11.2014.  
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Deputāte Gunta STEPANOVA jautā, kā šīs konkrētās summas ir veidojušās. Finanšu nodaļas 

vadītāja Ināra MUCENIECE paskaidro, ka tās ir vēsturiskās summas, kuras pārrēķinātas no 

latiem uz euro, bet domē nebija vēl apstiprinātas.  

Deputātu starpā izvēršas diskusija, vai ēdamzāles ar virtuvi cenā ietilpst arī maksa par 

elektrību, ūdeni un kanalizāciju. Ināra MUCENIECE paskaidro, ka cenā iekļauta maksa arī 

par šiem pakalpojumiem. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti 

balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. apstiprināt ar 04.11.2014. šādus Nīkrāces pamatskolas maksas pakalpojumus: 

 

Nr.p.k. Pakalpojums Pamatsumma + 21% 

PVN = Cena (EUR) 

Paskaidrojumi 

1. Sporta zāle (4.13 + 0.87) = 5.00  Diennaktī 

2. Klases telpa (2.07 + 0.43) = 2.50 Stundā 

3. Klases telpa ar interaktīvo tāfeli (4.96 + 1.04) = 6.00 Stundā 

4. Klases telpa ar datorprojektoru  (2.89 + 0.61) = 3.50 Stundā 

5. Datorklase (3.53 + 0.74) = 4.27 Stundā 

6. Aktu zāle (4.13 + 0.87) = 5.00 Stundā 

7. Dušas izmantošana (1.17 + 0.25) = 1.42 Viena reize 

8. Printēšana (0.12 + 0.03) = 0.15 1 lappusi 

9. Printēšana (krāsaina) (0.47 + 0.10) = 0.50  1 lappuse / abas 

puses 

10. Kopēšana A4 (0.12 + 0.03) = 0.15 1 lappuse / abas 

puses 

11. Kopēšana A3 (0.17 + 0.04) = 0.21 1 lappuse / abas 

puses 

12. Fakss (0.06 + 0.01) = 0.07 1 lappuse 

13. Laminēšana (0.23 + 0.05) = 0.28 1 lapa 

14. Datorprojektora īre (8.26 + 1.74) = 10.00 Stundā 

15. Ēdamzāle (8.26 + 1.74) = 10.00 Diennaktī 

16. Ēdamzāle ar virtuvi  (16.53 + 3.47) = 20.00 Diennaktī 
 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Nīkrāces pamatskolas direktori Anitu 

SEBEŽU. 
 

3. § 

Par apbalvošanu Latvijas Republikas 96.gadadienā 

A. ZALGAUCKIS, Z. EGLĪTE, K. VĒRDIŅA,  

G. ZEME, G. RUBEŽNIECE-ZUTE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus 

(pielikums Nr. 2 uz 48 lpp.) par apbalvojamām personām Latvijas Republikas proklamēšanas 

96.gadadienā. 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS informē, ka Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komiteja 2014.gada 29.oktobra (prot. Nr. 3, 1.§) sēdē sagatavojusi priekšlikumu par 

apbalvojamām personām. 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS izsaka viedokli, ka apbalvojamo personu sarakstā plaši 

pārstāvēti Skrundas novada pašvaldības Skrundas administrācijas darbinieki. Skrundas 
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novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Zane EGLĪTE un projektu speciāliste Kristīne 

VĒRDIŅA atsauc savas kandidatūras apbalvošanai. 

Deputāte Loreta ROBEŽNIECE jautā deputātam Gunāram ZEMEM, vai viņš atsauks savu 

kandidatūru apbalvošanai, jo līdz šim deputāti no izvirzīšanas apbalvošanai vienmēr ir 

atteikušies. Deputāts Gunārs ZEME savu kandidatūru neatsauc. 

Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas projektu vadītāja Gita RUBEŽNIECE-ZUTE 

ierosina piešķirt pateicības rakstu Inārai STRAZDIŅAI, kura Skrundas veselības un sociālā 

aprūpes centra klientiem brīvprātīgi un bez maksas sniedz zobārsta pakalpojumus. Sēdes 

vadītājs Aldis ZALGAUCKIS ierosina piešķirt pateicības rakstu arī Rudbāržu pagasta 

bibliotēkas vadītājai Mārītei KVIESEI. 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes 

iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, 

pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības nolikumu “Par Skrundas novada domes 

apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” no 29.10.2010., 

atklāti balsojot, „par” - 12 (Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Juris 

JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, 

Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis 

ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” – 1 (Aldis BALODIS), balsojumā nepiedalās deputāts 

Gunārs ZEME, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. ar Goda balvu apbalvot: 

Nelliju KLEINBERGU, Skrundas novada domes priekšsēdētāja – par ilgstošu un 

pašaizliedzīgu darbu. Par ieguldījumu Skrundas novada attīstībā, tās atpazīstamības 

veicināšanu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, pārstāvot Skrundas novadu ar 

sadarbības partneriem citās pašvaldībās un sadraudzības pilsētās. 

Māru OSTAŠOVU, ģimenes ārste – par nesavtīgu darbu ģimenes ārsta prakses 

pienākumu pildīšanā. Par atbildību, rūpēm un sirds mīļumu darbā ar pacientiem. 

Silvu PĒTERSONI, Skrundas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja – 

par mūža ieguldījumu pedagoģijā un aktīvu darbību audzināmo klašu un skolas 

pasākumu organizēšanā, un vadīšanā. 

2.2. pateicības rakstu pasniegt: 

Mārītei KVIESEI, Rudbāržu pagasta bibliotēkas vadītāja – par ieguldījumu 

Rudbāržu bibliotēkas vadīšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. 

Ainai GŪTMANEI, medicīnas māsa Māras OSTAŠOVAS ģimenes ārsta praksē – par 

ilggadēju Māras Ostašovas ģimenes ārsta prakses medicīnas māsas darbu. Par prasmi 

pacientiem sniegt atbalstu grūtos brīžos. 

Jurim KAĻĶUKALNAM, uzņēmējs – par brīvprātīgo darbu Jaunmuižas teritorijas 

labiekārtošanā. 

Sanitai VEINBAHAI, sētniece – par radošu un oriģinālu pieeju Skrundas teritorijas 

sakārtošanā. 

Kasparam DZENIM, Skrundas novada pašvaldības būvvaldes vadītājs – par radošu 

un oriģinālu pieeju Skrundas pilsētas sabiedriskā tēla veidošanā. 

Gunāram ZEMEM, Raņķu pagasta iedzīvotājs – par Raņķu pagasta materiālās bāzes 

pilnveidošanu un aktīvu darbību Raņķu pagasta pašdarbībā. 

Baibai EVERSONEI, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste – par 

jauniešu motivēšanu veikt brīvprātīgo darbu un kvalitatīva laika pavadīšanu kopā ar 

viņiem. 

Modrim JAUNZEMAM, Raņķu pagasta iedzīvotājs – par atsaucību, sapratni un 

cilvēka cieņu saskarsmē ar iedzīvotājiem. 

Ainai ZĪLMANEI, pensionāre – par aktīvu un idejām bagātu darbu pensionāru klubā 

„Skrundas ceriņi”. 
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Dainai JAUNZEMEI, Nīkrāces pagasta bibliotekāre – par ieguldījumu Nīkrāces 

pagasta vēstures apkopošanā un brīvā laika ieguldījumu izzinošu pārgājienu rīkošanā. 

Jānim RUTKIM, pašvaldības iedzīvotājs – par brīvprātīgo darbu sporta spēļu 

organizēšanā. 

Brigitai MIEZĀJAI, Skrundas vidusskolas medmāsa – par pašaizliedzīgu darbu, 

rūpējoties par skolēnu un skolotāju veselību Skrundas vidusskolā. 

Kasparam RUDĪTIM, Nīkrāces pamatskolas jaunsargu vadītājs – par jauniešu 

iedvesmošanu kļūt par savas skolas, novada un valsts patriotiem. 

Intai un Imantam ROTBAHIEM, pensionāri – par sabiedrisko aktivitāti apkārtējās 

teritorijas sakārtošanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. 

Inārai STRAZDIŅAI, zobārste – par brīvprātīgu un bezmaksas zobārstniecības 

pakalpojumu sniegšanu Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra klientiem.  

Mārītei MEIREI, Skrundas veselības un sociālā aprūpes centra darbiniece – par 

rūpēm, iejūtību un nesavtīgu mīlestību darbā ar cilvēkiem. 

 Mirdzai VEINBAHAI, Skrundas kultūras nama audēju kopas dalībniece – par 

ieguldījumu aušanas tradīciju saglabāšanā un attīstībā Skrundas novadā. 

Didzim PILSKUNGAM, pašvaldības iedzīvotājs – par aktīvu darbību sporta un 

sabiedriskajā dzīvē Rudbāržos. 
 

4. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/104  

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas  

samazināšanai Skrundas vidusskolā” papildus darbu īstenošanai 

A. ZALGAUCKIS, K. VĒRDIŅA 
 

Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS dod vārdu projektu speciālistei Kristīnei VĒRDIŅAI, 

kura informē, ka konkrētās summas nepieciešamas, lai projekti tiktu veiksmīgi realizēti. 

Projekti paredzēja apkures katlus ievietot skolu ēkās, tomēr apkures katli atradīsies skolu ēku 

ārpusē. Nīkrāces pamatskolas projekta realizācijai nepieciešama arī vēja plēve. 

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”, MK 25.03.2008. 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”, 

atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 89 860.00 EUR (astoņdesmit deviņi 

tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro, nulle centi) apmērā uz 15 gadiem ar Valsts Kases 

noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada martu, projekta 

Nr.KPFI-15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Skrundas vidusskolā” papildus darbu īstenošanai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 
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5. § 

Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta Nr. KPFI-15.3/123  

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas  

samazināšanai Nīkrāces  pamatskolā” papildus darbu īstenošanai 

A. ZALGAUCKIS 
 

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”, MK 25.03.2008. 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”, 

atklāti balsojot, „par” - 14 (Aldis BALODIS, Ivo BĀRS, Andris BERGMANIS, Ivars 

GRUNDMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds PURIŅŠ, Loreta 

ROBEŽNIECE, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Gunārs ZEME, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

1. ņemt no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 143 789.00 EUR (viens simts 

četrdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro, nulle centi) apmērā uz 15 

gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 

2015.gada martu, projekta Nr. KPFI-15.3/123 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” papildus darbu īstenošanai, 

aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi finanšu nodaļas vadītāju Ināru MUCENIECI. 

 

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Deputāti vienojas nākamo apvienoto komiteju sēdi 

sasaukt 20.11.2014, bet kārtējo domes sēdi 27.11.2014. Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS 

paziņo domes ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 1800 

 

Sēdi vadīja         A. Zalgauckis 

         03.11.2014. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         03.11.2014.  


