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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. 16 

 

Skrundas novadā,        2012. gada 02. novembrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 15
00 

Sēdi atklāj plkst. 15
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 Skrundas 

vidusskolā” 

2. Par Skrundas novada domes 01.11.2012. sēdes (prot. Nr. 15, 1.§) lēmuma „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”” 

atcelšanu 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs ZANKOVSKIS  

Sēdi protokolē - novada domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Andris Vilnis SADOVSKIS 

  Ainars PIĻECKIS 

  Marina LĀKUTE 

  Rihards VALTENBERGS 

  Inga FLUGRĀTE   

  Dzintra VEĢE 

  Inese IVĀNE  

   

Sēdē nepiedalās deputāti  

Rudīte KRONLAKA (volejbola sacensībās Ozolniekos) 

Gunta STEPANOVA (seminārā Rīgā) 

Inta BERGMANE (privātās darīšanās Liepājā) 

Juris JAUNZEMS (nav informējis par neierašanās iemeslu)  

Aldona ZĪDERE (privātās darīšanās Siguldā) 

Ivars GRUNDMANIS (aizņemts pamatdarbā) 

Nellija KLEINBERGA (piedalās „Novadu dienās” Kocēnu novadā) 
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Klausās   
būvvaldes vadītājs     Kaspars DZENIS 

projektu sagatavošanas speciāliste   Kristīne VĒRDIŅA 

finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 
 

 

 

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 Skrundas vidusskolā” 

A. ZANKOVSKIS, K. VĒRDIŅA 
 

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

pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros projekta 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Skrundas vidusskolā” 

īstenošanā. Sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS dod vārdu projektu speciālistei Kristīnei 

VĒRDIŅAI, kura skaidro izveidojušos situāciju, kāpēc nepieciešams atcelt 01.11.2012. 

Skrundas novada domes lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektam „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Skrundas vidusskolā” un pieņemt 

lēmumu par lielāka līdzfinansējuma piešķiršanu. Projektam aprēķinātas neattiecināmās 

izmaksas, kas nebija iepriekš, tādēļ kopējā līdzfinansējuma summa ir Ls 65174.93 (sešdesmit 

pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit četri lati un 93 santīmi). 

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” – 8 (Andris Vilnis SADOVSKIS, 

Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra 

VEĢE, Inese IVĀNE, Ainārs ZANKOVSKIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas 

novada dome nolemj: 

  2.1. atcelt Skrundas novada domes 01.11.2012. sēdes (prot. Nr. 15, 2.§) lēmumu „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”, 

2.2. piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Skrundas vidusskolas iesniegtā projekta 

 iesnieguma “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

 Skrundas vidusskolā” īstenošanai līdzfinansējumu Ls 65174.93 (sešdesmit pieci 

 tūkstoši viens simts septiņdesmit četri lati un 93 santīmi), no kuriem Ls 27837.62 

 (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi lati un 62 santīmi) ir 

 neattiecināmās izmaksas, Ls 37337.31 (trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

 septiņi lati un 31 santīms) ir 15% no projekta kopējām izmaksām, kas ir Ls 275104.56 

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

2.3. projekta līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases, 

2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI. 
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2. § 

Par Skrundas novada domes 01.11.2012. sēdes (prot. Nr. 15, 1.§) lēmuma „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”” atcelšanu 

 A. ZANKOVSKIS 
 

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un 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” – 8 

(Andris Vilnis SADOVSKIS, Ainars PIĻECKIS, Marina LĀKUTE, Rihards 

VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Inese IVĀNE, Ainārs ZANKOVSKIS), 

„pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

  - Atcelt Skrundas novada domes 01.11.2012. sēdes (prot. Nr. 15, 1.§) lēmumu „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””. 
 

 

Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS pasludina 

domes ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 15
15 

 

Sēdi vadīja         A. Zankovskis 

         02.11.2012. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         02.11.2012.  


