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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 

 

2015.gada 11.martā                                  Nr.5

   
 

Sēde sasaukta plkst. 1530 

Sēdi atklāj plkst. 1530 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidācijas procesu 
  
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Kristiāna RUBENE 
 

Piedalās   
Deputāti:  Andris BERGMANIS 

  Ivars GRUNDMANIS 

  Ainars PIĻECKIS 

  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Aivars SEBEŽS 

  Gunta STEPANOVA 

  Rihards VALTENBERGS 

  Aldis ZALGAUCKIS 

  Ainārs ZANKOVSKIS 
  

Nepiedalās deputāti: 

Aldis BALODIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Ivo BĀRS (atrodas Vācijā) 

Juris JAUNZEMS (atrodas slimnīcā) 

Zigurds PURIŅŠ (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Gunārs ZEME (atrodas bērēs) 
 

Klausās  

finanšu nodaļas vadītāja   Ināra MUCENIECE 

izglītības nodaļas vadītāja  Inga FLUGRĀTE 

pašvaldības izpilddirektors  Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists Didzis STRAZDIŅŠ 

zemes lietu speciālists   Normunds DANENBERGS 
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1. § 

Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidācijas procesu 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, I. GRUNDMANIS, A. ZALGAUCKIS,  

G. PUTNIŅŠ, I. MUCENIECE, A. PIĻECKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 

5.marta vēstuli Nr.01-14e/1025 „Par Skrundas novada domes 23.02.2015. ārkārtas sēdes 

protokolu Nr.3”.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu izglītības nodaļas vadītājai Ingai 

FLUGRĀTEI, kura paskaidro, ka Izglītības un zinātnes ministrijai bija jāsagatavo atbildes uz  

trīs jautājumiem. Pirmais bija par to, kas notiek tad, ja pašvaldība Skrundas Profesionālo 

vidusskolu pārņem pilnībā, un kas notiek ar mācību programmām un ēkām. Otrais jautājums, 

ja skolu likvidē, kas tad notiek ar ēkām. Trešais jautājums par iespēju atsevišķas mācību 

programmas integrēt Skrundas vidusskolā. Atbildes ir saņemtas uz pirmajiem diviem 

jautājumiem, jo atsevišķas mācību programmas integrēt Skrundas vidusskolā drīkst tikai tad, 

ja pašvaldība Skrundas Profesionālo vidusskolu pārņem savā īpašumā. Šie trīs jautājumi 

netiek skatīti atsevišķi. Ja mēs pārņemam skolu un programmas integrējam Skrundas 

vidusskolā, tad manta ir jānodod atpakaļ valstij, jo tas ir valsts īpašums. Pretējā gadījumā tā ir 

valsts mantas izšķērdēšana. Vai arī mēs piekrītam likvidācijai, un programmas nododam 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam, bet, protams, audzēkņi paši izvēlas, kur viņi 

vēlas tālāk doties. Ar ēkām varam rīkoties, kā uzskatām par nepieciešamu – pārņemt pilnībā 

vai daļēji.  

2. Izvērtējot vēstulē minēto informāciju par iespējamajiem Skrundas Profesionālās 

vidusskolas (turpmāk - vidusskola) pārņemšanas nosacījumiem, un profesionālo izglītības 

programmu īstenošanas izmaksu ietekmi uz pašvaldības budžetu 2016. un turpmākajos gados, 

pašvaldība secina, ka, uzņemoties papildus funkciju izpildi, un nesaņemot finansiālu 

nodrošinājumu to izpildei no valsts budžeta, pašvaldība nevarēs sava budžeta ietvaros 

nodrošināt vēstulē norādītos papildus izdevumus pašvaldības budžetā provizoriski 356 808 

euro apmērā. 

Deputāts Ivars GRUNDMANIS jautā, kas šo summu veido. Izglītības nodaļas vadītāja Inga 

FLUGRĀTE paskaidro, ka pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ieskata šī summa ir tā, kas 

pašvaldībai būs nepieciešama mācību programmu realizēšanai, bet ne pedagogu algām. 

Izglītības iestādes direktore šo summu ir samazinājusi līdz 185 tūkstošiem euro, jo rudenī 

vidusskolai aizliegts uzņemt jaunus audzēkņus, kā arī eksistē citas ekonomijas iespējas.  

3. Vienlaicīgi pašvaldība secina, ka būtu lietderīgi, ka pašvaldība pārņem savā īpašumā daļu 

no valsts nekustamā īpašuma, kas tika nodots vidusskolas bilancē un lietojumā, lai 

nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.apakšpunktā noteikto 

funkciju realizēšanu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: (1) organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, kā arī (2) gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Pašvaldība ir gatava par saviem budžeta līdzekļiem veikt 

valsts nekustamā īpašuma sadali, un reģistrēt tos zemesgrāmatā, un pēc tam pārņemt 

pašvaldības īpašumā sekojošu, vidusskolas bilancē un lietojumā esošo, nekustamo īpašumu 

šādā sastāvā: 

 3.1. ūdenstornis, kadastra apzīmējums 6229 013 0018 022, 

 3.2. attīrīšanas iekārtas, kadastra apzīmējums 6229 013 0018 012, 

 3.3. angārs, kadastra apzīmējums 6229 013 0018 015, 

 3.4. angārs, kadastra apzīmējums 6229 013 0018 014. 

Domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS jautā, kāpēc mēs nepārņemam katlu 

māju. Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka ir aprēķināts, ka izdevīgāk 

Pumpuru mājā ir uz katriem trīs dzīvokļiem izbūvēt alternatīvo apkuri, kas izmaksās aptuveni 

23 tūkstošus euro. 

Deputāts Ivars GRUNDMANIS jautā, kādam mērķim mums ir nepieciešami angāri. 

Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka angārus pašvaldība var izmantot 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai, piemēram, materiālās bāzes uzglabāšanai. 
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Deputāts Ainars PIĻECKIS jautā, vai attīrīšanas iekārtas darbosies ar minimālo jaudu, ja mēs 

vidusskolu likvidēsim. Pašvaldības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ paskaidro, ka attīrīšanas 

iekārtas ir sliktā stāvoklī. Tomēr svarīgākais ir, lai notiek šī kustība, lai baktērijas varētu 

dzīvot. Cilvēki Pumpuru māju apdzīvo, tādēļ kaut minimāla kustība attīrīšanas iekārtās būs 

jebkurā gadījumā. 25. martā ir plānota sapulce ar dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu finanšu nodaļas vadītājai Inārai 

MUCENIECEI, kura iepazīstina deputātus ar pašvaldības šī brīža finansiālo stāvokli. Katru 

mēnesi pašvaldībai paliek pāri aptuveni 35 tūkstoši euro. Tomēr pašvaldība ir ieplānojusi arī 

lielākus pirkumus, piemēram, vidusskolai traktoriņu zāles pļaušanai, jaunus datorus, arī 

remontu. Šī nauda paredzēta mūsu attīstībai. Šogad ir izstrādāts jauns pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda modelis, kurš gan vēl nav apstiprināts, bet, ja apstiprinās, tad mūsu 

pašvaldībai pieaugums gadā būs tikai 750 euro. Mums ir arī jādomā par ūdenssaimniecības 

projektiem, kurus mēs esam galvojuši SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. Ja mēs 

izlemsim pārņemt vidusskolu, tad mēs riskējam ar pašvaldības maksātnespēju tuvākajā 

nākotnē.  

4. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 14.panta 

otrās daļas 6.punktu,  21.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta otro daļu, atklāti balsojot, 

„par” – 8 (Andris BERGMANIS, Ivars GRUNDMANIS, Ainars PIĻECKIS, Andris Vilnis 

SADOVSKIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Loreta 

ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” – 2 (Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS), 

Skrundas novada dome nolemj: 

 4.1. nepārņemt Skrundas Profesionālo vidusskolu savā padotībā, 

4.2. piekrist pārņemt savā īpašumā bez atlīdzības daļu no valsts nekustamā īpašuma 

šādā sastāvā: 

4.2.1. ūdenstornis, kadastra apzīmējums 6229 013 0018 022, 

4.2.2. attīrīšanas iekārtas, kadastra apzīmējums 6229 013 0018 012, 

4.2.3. angārs, kadastra apzīmējums 6229 013 0018 015, 

4.2.4. angārs, kadastra apzīmējums 6229 013 0018 014, 

 lai nodrošinātu lēmuma 3.punktā minētās funkcijas,  

4.3. piekrist par saviem līdzekļiem veikt valsts nekustamā īpašuma reālu sadali, atdalot 

no tā komunālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās būves, un to uzturēšanai 

funkcionāli nepieciešamās zemes vienības daļas, atbilstoši lēmuma 4.2.apakšpunktā 

norādītajam, un reģistrēt tos zemesgrāmatā kā atsevišķus, patstāvīgus nekustamos 

īpašumus, lai pārņemtu atdalītās valsts nekustamā īpašuma daļas pašvaldības īpašumā 

bez atlīdzības, 

4.4. domes lēmumu nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai un Valsts kancelejai. 

 

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu. 

 

Sēde slēgta plkst. 1600 

 

Sēdi vadīja                  L.Robežniece 

      12.03.2015. 

 

Sēdi protokolēja                                                                                           K.Rubene 

                    12.03.2015. 


