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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 ARKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 15 

 

Skrundas novadā,        2012. gada 01. novembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 10
00 

Sēdi atklāj plkst. 10
00 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros ar 

projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nīkrāces 

pamatskolā” 

2. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros ar 

projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Skrundas 

vidusskolā” 

3. Par dzīvokļa maiņu un dzīvokļa piešķiršanu 

4. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Rudīte KRONLAKA  

  Gunta STEPANOVA 

  Dzintra VEĢE  

  Aldona ZĪDERE 

  Rihards VALTENBERGS 

  Inga FLUGRĀTE  

  Ainārs ZANKOVSKIS  

  Inta BERGMANE 

  Inese IVĀNE  

  Ivars GRUNDMANIS 

 

Sēdē nepiedalās deputāti  

Andris Vilnis SADOVSKIS (slims) 

Ainars PIĻECKIS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

Marina LĀKUTE (nav informējusi par neierašanās iemeslu) 
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Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu) 

 

Klausās   
attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

projektu sagatavošanas speciāliste   Kristīne VĒRDIŅA 

 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Pamatojoties uz LR “Par pašvaldībām” 31.pantu, kas nosaka, ka “dome var apspriest tikai tos 

jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja 

tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem”, atklāti balsojot, 

“par” - 11 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, 

Rihards VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, 

Inese IVĀNE, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

- Apstiprināt sekojošu domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros ar 

projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nīkrāces 

pamatskolā” 

2. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros ar 

projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Skrundas 

vidusskolā” 

3. Par dzīvokļa maiņu un dzīvokļa piešķiršanu 

4. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā 
 

1. § 

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas 

ietvaros ar projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” 

N. KLEINBERGA, K. DZENIS, A. ZANKOVSKIS 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Nīkrāces pamatskolas dalību Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” īstenošanā. 

Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu būvvaldes vadītājam Kasparam DZENIM, 

kurš izskaidro siltināšanas projektu īstenošanas nepieciešamību Nīkrāces pamatskolā. Savu 

viedokli par esošo situāciju skolās saistībā ar energoefektivitāti izsaka deputāts Ainārs 

ZANKOVSKIS. 

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” – 10 (Rudīte KRONLAKA, 

Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Rihards VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Ivars GRUNDMANIS, Nellija 

KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Aldona ZĪDERE), Skrundas novada dome 

nolemj: 

2.1. nodrošināt Nīkrāces pamatskolai finansējumu Klimata pārmaiņu finanšu 

 instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 
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 siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros projektam  “Kompleksi 

 risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nīkrāces pamatskolā“ Ls 

 36949.02 (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi lati un 02 santīmi) 

 apmērā, kas ir 15% no projekta kopējām izmaksām – Ls 246326.82 (divi simti 

 četrdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit seši lati un 82 santīmi),  

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

2. § 

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas 

ietvaros ar projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Skrundas vidusskolā” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par Skrundas vidusskolas dalību Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Skrundas vidusskolā” īstenošanā. 

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 (Rudīte KRONLAKA, 

Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inga 

FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese IVĀNE, Ivars 

GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada 

dome nolemj: 

2.1. nodrošināt Skrundas vidusskolai finansējumu Klimata pārmaiņu finanšu 

 instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 

 siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros projektam  “Kompleksi 

 risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Skrundas vidusskolā” Ls 

 41265.68 (četrdesmit viens tūkstotis divi simti sešdesmit pieci lati un 68 santīmi) 

 apmērā, kas ir 15% no projekta kopējām izmaksām – Ls 275104.56 (divi simti 

 septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts četri lati un 56 santīmi), 

2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
 

3. § 

Par dzīvokļa maiņu un dzīvokļa piešķiršanu 

N. KLEINBERGA, I. FREIMANE 
 

1. Skrundas novada dome izskata Dzīvokļu komisijas iesniegto priekšlikumu par dzīvokļa 

maiņu un dzīvokļa piešķiršanu. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA dod vārdu dzīvokļu 

komisijas priekšsēdētājai Ingai FREIMANEI, kura paskaidro, kādēļ nepieciešams steidzami 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa maiņu un dzīvokļa piešķiršanu Liepājas ielā 6, Skrundā, 

Skrundas novadā.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

         2.1. Skrundas novada pašvaldībā 15.10.2012. saņemts G. R., dzīvo  XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu esošo dzīvokli  pirmajā stāvā mainīt uz dzīvokli 

otrajā stāvā XXX Skrundas  novadā, 

 2.2. Skrundas novada pašvaldībā 30.10.2012. saņemts Z. D.,  dzīvo XXX, 

Skrundas novadā, iesniegums ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Skrundā. 

3. Pamatojoties uz LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, kas 

nosaka palīdzības veidus, 16.panta noteikumiem, kādai jāatbilst izīrējamai dzīvojamai telpai, 

19.pantu, kas nosaka īres līguma termiņu, 24.pantu, kas nosaka palīdzību īrētās dzīvojamās 



4 

telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atklāti balsojot, „par” – 11 (Rudīte 

KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona ZĪDERE, Rihards 

VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta BERGMANE, Inese 

IVĀNE, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, 

Skrundas novada dome nolemj:  

3.1. atļaut G. R., dzīvo XXX, Skrundas novadā, mainīt sociālo dzīvokli uz XXX, 

Skrundas novadā, slēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.2. piešķirt Z. D., dzīvo XXX, Skrundas novadā, sociālo dzīvokli XXX, Skrundas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem, 

3.3. noteikt, ka dzīvokļa īres līgums jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas brīža. 

 3.4. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi SIA „Skrundas komunālās saimniecība” 

 valdes locekli Aivaru RUDZROGU. 
 

4. § 

Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā iesniegtos iesniegumus 

(pielikums Nr. 1 uz 35 lpp.) par apbalvojamām personām Latvijas Republikas proklamēšanas 

94.gadadienā. Sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA ierosina veikt aizklātu balsojumu par 

katru apbalvošanai izvirzīto personu. Deputāti vienbalsīgi piekrīt ierosinājumam.  

Nellija KLEINBERGA, Inese IVĀNE, Ivars GRUNDMANIS, Gunta STEPANOVA atsauc 

savas kandidatūras apbalvošanai. 

2. Pamatojoties uz LR 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 iepriekš aizklātā balsošanā noskaidrotām apbalvojamām 

personām, „par” – 11 (Rudīte KRONLAKA, Gunta STEPANOVA, Dzintra VEĢE, Aldona 

ZĪDERE, Rihards VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta 

BERGMANE, Inese IVĀNE, Ivars GRUNDMANIS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, 

„atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. ar Goda balvu apbalvot: 

 Ligitu un Arvi ŠTEINBERGUS, SIA „Anderson Baltic” līdzīpašniekus – par 

 ieguldījumu Skrundas muižas atjaunošanā, Skrundas vārda popularizēšanā, kultūras 

 un sabiedrisko pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā, vēsturnieka Artūra HENIŅA 

 grāmatas izdošanā, 

 Rutu SAMSONOVU, suņu apmācības instruktori – par radošu darbu suņu apmācībā 

 un sacensību organizēšanā, Skrundas novada vārda popularizēšanā, 

 Āriju Gunitu OLIŅU, Skrundas vidusskolas bioloģijas skolotāju – par mūža 

 ieguldījumu pedagoģijā (50 darba gadi), 

 Marutu BRIZGU, p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktori – par 

 iejūtību, sapratni un mērķtiecību, veicot veco ļaužu aprūpes organizēšanu Skrundas 

 veselības un sociālās  aprūpes centrā, 

 2.2. īpašu pateicību izteikt: 

 Litai ŠĪMANEI, aprūpētājai – par iejūtīgu un teicamu darbu līdzcilvēku aprūpē, 

 Janai KOZJURAI, Skrundas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai – 

 par izciliem sasniegumiem latviešu valodas, literatūras apmācībā Skrundas vidusskolā 

 un teicamiem centralizēto eksāmenu rezultātiem 2011./2012.mācību gadā, 

 Mārtiņam LINDEM, VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas vada 

 komandierim – par aktīvu darbību Skrundas novada kultūras pasākumos, radošām 
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 idejām un atbildību, iesaistoties kultūras aktivitāšu organizēšanā, 

 Inesei BLŪMAI, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” saimniecības 

 pārzinei – par atbildīgu un profesionālu darba pienākumu pildīšanu Skrundas 

 pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”, radošu pieeju teritorijas labiekārtošanā, 

 Silvijai PULKSTENEI, Kurzemes reģionālā centra Skrundas Neatliekamās 

 medicīniskās  palīdzības vecākā ārsta palīgam – par teicamu un ilggadēju darbu 

 neatliekamajā medicīniskajā  palīdzībā Skrundā un Skrundas novadā, 

 Aivaram SEBEŽAM, SIA „Pinsdrup Latvia” darbu vadītājam – par sapratni un 

 atbalstu, radot darba vietas un sociāli pievilcīgu darba vidi Skrundas novada 

 iedzīvotājiem SIA „Pinsdrup  Latvia”, 

 Helmutam KALNIŅAM, brīvdienu mājas „Gāznieki”, Jaunmuižā, saimniekam – par 

 ilggadēju profesionālo aktiermākslas zināšanu un sava laika ieguldījumu Skrundas 

 novada pasākumu veidošanā,  

 Uģim JANSONAM, SIA „METSA FOREST LATVIA” mežistrādes meistaram – par 

 brīvprātīgu jauniešu iesaistīšanu galda tenisa spēlē un aktīvu dalību sporta 

 pasākumos, 

 Dzidrai VJAKSAI, pensionārei – par aktīvu darbību Skrundas kultūras dzīvē, 

 iesaistīšanos  pasākumu organizēšanā, Skrundas vārda popularizēšanā, 

 Veltai MELBĀRDEI, pensionārei – par nesavtīgu palīdzību un līdzjūtību grūtībās 

 nonākušiem līdzcilvēkiem, par finansiālu atbalstu Rudbāržu baznīcas apkārtnes 

 labiekārtošanā, 

  Ausmai KALNIŅAI, pensionārei – par atsaucību un izpalīdzību zupas virtuves 

 organizēšanā  Rudbāržos, aktīvu dalību sabiedrisku pasākumu organizēšanā, 

 „BRINIDA”, Nīkrāces amatieru teātrim – par radošu kultūras dzīves dažādošanu 

 Skrundas novadā un ārpus novada teritorijas, 

 Dainai ĀBELEI, Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centra vadītājai – par aktīvu 

 un mērķtiecīgu Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centra darbības organizēšanu,   

 Dzintaram KNOPKENAM, SIA „Užuļi” īpašniekam – par nesavtīgu palīdzību 

 darbaspēka organizēšanā, brīvprātīgi veicot darbus Nīkrāces pagasta kapsētu 

 sakārtošanā, 

 Dacei BRAUNAI, Raņķu pakalpojumu pārvaldes apkopējai – par radošu pieeju 

 Raņķu pagasta pārvaldes apkārtnes labiekārtošanā, 

 Ritai BRŪDEREI, ģimenes ārstei – par ilggadēju ieguldījumu Raņķu pagasta 

 iedzīvotāju veselības aprūpē. 
 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA pasludina 

domes ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 11
20 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         01.11.2012. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         01.11.2012.  


