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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. 17 

Skrundas novadā,        2014. gada 11.novembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu un 

amatpersonas paraksta tiesībām 

  

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 

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Gunārs ZEME  

 

Klausās  

pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

projektu speciāliste     Kristīne VĒRDIŅA 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja   Inga FREIMANE 

tehniskā sekretāre     Dace BUĶELE 
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1. § 

Par Skrundas novada domes priekšsēdētāja pienākumu  

izpildītāja iecelšanu un amatpersonas paraksta tiesībām 

A. ZALGAUCKIS, I. MUCENIECE 
 

1. Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS informē, ka Skrundas novada domes priekšsēdētājas 

vietniekam paraksta tiesības saskaņā ar Skrundas novada domes 12.06.2013. ārkārtas sēdes 

lēmumu (prot. Nr. 2, 1.§) ir Skrundas novada domes priekšsēdētājas prombūtnes laikā. Dotajā 

mirklī Skrundas novada domei priekšsēdētāja nav, jo bijusī Skrundas novada domes 

priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA ir ievēlēta 12.Saeimas sastāvā un jaunā priekšsēdētāja 

vēlēšanas būs 2014.gada 20.novembrī.  

Finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE informē, ka Valsts kase ir piešķīrusi Skrundas 

novada pašvaldībai aizdevumu un ir nepieciešams novada domes priekšsēdētāja paraksts, lai 

pašvaldība piešķirto aizdevumu no Valsts kases varētu saņemt.  

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 25.panta pirmo un otro daļu, kas nosaka, ka 

„Domes darbu vada tās priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētāja vietnieks aizvieto domes 

priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda pienākumus, ko uzdevis domes 

priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā. Ja domes priekšsēdētājs ir 

atlaists vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, domes priekšsēdētāja vietnieks pilda 

domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai.”, atklāti 

balsojot, „par” – 7 (Ivo BĀRS, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE, Aivars 

SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis ZALGAUCKIS), „pret” 

– 6 (Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Juris JAUNZEMS, Ainars PIĻECKIS, Zigurds 

PURIŅŠ, Gunārs ZEME), „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. iecelt Skrundas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aldi ZALGAUCKI par 

Skrundas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz jaunā Skrundas 

novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai amatā, 

2.2. noteikt, ka paraksta tiesības Skrundas novada domes priekšsēdētāja vārdā līdz jaunā 

Skrundas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai amatā ir Skrundas novada domes 

priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam Aldim ZALGAUCKIM. 

 

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts. Sēdes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS informē deputātus, 

ka 20.11.2014., plkst. 0800 būs domes ārkārtas sēde, kurā tiks apstiprinātas deputāta  pilnvaras 

Andrim Vilnim SADOVSKIM un tiks ievēlēts jaunais Skrundas novada domes priekšsēdētājs, 

bet pēc domes ārkārtas sēdes sekos apvienoto komiteju sēde. Sēdes vadītājs Aldis 

ZALGAUCKIS paziņo domes ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0830 

 

Sēdi vadīja         A. Zalgauckis 

         12.11.2014. 

  

Sēdi protokolēja       K. Rubene 

         12.11.2014.  


