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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 

2018. gada 3. maijā                            Nr. 6

                                                                                     

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā “Valtaiķi” 

2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva NUDIENA 

 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Dzintars ANKEVICS 

     Valters FARNASTS 

     Inese IVĀNE 

     Aivars SEBEŽS 

     Ivo BĀRS  

     Aldis ZALGAUCKIS  

     Gunta STEPANOVA  

     Ainārs ZANKOVSKIS  

     Valdis PAKULIS 

     Ivars GRUNDMANIS  

     Jānis BRŪVERIS 
 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā)  

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 
 

Klausās:  

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 

Sabiedrisko attiecību speciāliste   Iveta ROZENFELDE 

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

 

1. § 

Par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā “Valtaiķi” 

L. ROBEŽNIECE, I. FREIMANE 
 

1. Skrundas novada pašvaldība veic saimniecisku un organizatorisku reorganizāciju aprūpes 
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namā “Valtaiķi”, izvērtējot lietderību sniedzot un saņemot ēdināšanas pakalpojumus aprūpes 

nama “Valtaiķi” klientiem un atbalstošajam personālam.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. finanšu izlietojums 2017. gadā par produktu iegādi aprūpes namā “Valtaiķi” ir 2,76 

EUR uz vienu cilvēku diennaktī un personāla atalgojums 1,62 EUR, kas kopā sastāda 

4,38 EUR uz vienu cilvēku diennaktī (neieskaitot elektrības, ūdens un amortizācijas 

izdevumus), bet veicot iepirkumu, cena ir 4,13 EUR uz vienu cilvēku diennaktī,  

2.2. ievērojot iepriekš minēto, ir lietderīgi, ka no 2018. gada 11. jūnija aprūpes namā 

“Valtaiķi” ēdināšanas pakalpojums tiks pirkts kā ārpakalpojums, ievērojot Publisko 

iepirkumu likumā noteikto kārību, un līdz ar to aprūpes namam “Valtaiķi” nav 

nepieciešams nodarbināt ēdināšanas bloka darbiniekus un darba attiecības ar viņiem ir 

izbeidzamas.  

3. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības administratīvo lietu nodaļas 

vadītājai Ingai FREIMANEI, kura skaidro nepieciešamību aprūpes namā “Valtaiķi” 

ēdināšanas pakalpojumu pirkt kā ārpakalpojumu.   

4. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, nosaka, ka lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu 

līdzekļus, 21. panta 8. punkts nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var reorganizēt pašvaldības iestādes, atklāti balsojot, 

„par” – 12 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Inese IVĀNE, 

Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Valdis PAKULIS, 

Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - 

nav, balsojumā nepiedalās deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome 

nolemj: 

4.1. noteikt, ka  no 2018. gada 11. jūnija aprūpes namā “Valtaiķi” ēdināšanas 

pakalpojums tiek iepirkts kā ārpakalpojums, ievērojot Publisko iepirkumu likumā 

noteikto kārtību, 

4.2. uzdot aprūpes nama “Valtaiķi” direktorei veikt nepieciešamās darbības, lai 

izbeigtu darba tiesiskās attiecības ar ēdināšanas bloka darbiniekiem ar 2018. gada 

10. jūniju (pēdējā darba diena), pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 

9. punktu, 

4.3. uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim PUTNIŅAM nodrošināt ēdināšanas 

pakalpojuma iepirkumu aprūpes nama “Valtaiķi” klientiem, lai pakalpojums būtu 

saņemams no 2018. gada 11. jūnija. 
 

2. § 

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 

L. ROBEŽNIECE 
 

1. Skrundas novada dome izskata 20.04.2018. pašvaldībā saņemto Dzintara STRAUTA, dzīvo 

XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no 

Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas, izskata 

25.04.2018. pašvaldībā saņemto Lienes KRŪMIŅAS, dzīvo XXX, Rudbāržos, Rudbāržu 

pagastā, Skrundas novadā, iesniegumu par piekrišanu darboties Skrundas novada pašvaldības 

administratīvajā komisijā. 

2. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu deputātam Valdim PAKULIM, kurš 

ierosina balsot par katru lēmuma projekta punktu atsevišķi 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, kas nosaka, 

ka „tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, 

komisijās, valdēs un darba grupās”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207. pantu, 

kas nosaka, ka “pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome uz 

savu pilnvaru laiku”,  

atklāti balsojot, par Dzintara STRAUTA atbrīvošanu no pašvaldības administratīvās komisijas 
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locekļa pienākumu pildīšanas, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valters 

FARNASTS, Inese IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs 

ZANKOVSKIS, Valdis PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Loreta 

ROBEŽNIECE, Gunta STEPANOVA),  

atklāti balsojot, par Lienes KRŪMIŅAS ievēlēšanu pašvaldības administratīvās komisijas 

sastāvā, “par” – 13 (Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Valters FARNASTS, Inese 

IVĀNE, Aivars SEBEŽS, Ivo BĀRS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Valdis 

PAKULIS, Ivars GRUNDMANIS, Jānis BRŪVERIS, Loreta ROBEŽNIECE, Gunta 

STEPANOVA),  

atklāti balsojot, par pašvaldības administratīvās komisijas sastāvu pēc izdarītajām izmaiņām:  

Inga RENCE – REMTE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Ritvars STEPANOVS – komisijas priekšsēdētājas vietnieks, 

Eva NUDIENA, 

Santa KNOPKENA, 

  Normunds DANENBERGS, 

  Gunita OZOLIŅA, 

  Liene KRŪMIŅA, 

Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. izdarīt šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas 

sastāvā: 

3.1.1. atbrīvot no administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 

Dzintaru STRAUTU, 

3.1.2. ievēlēt administratīvajā komisijā Lieni KRŪMIŅU, 

3.2. noteikt, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvs sekojošs: 

  Inga RENCE – REMTE – komisijas priekšsēdētāja, 

  Ritvars STEPANOVS – komisijas priekšsēdētājas vietnieks, 

Eva NUDIENA, 

Santa KNOPKENA, 

  Normunds DANENBERGS, 

  Gunita OZOLIŅA, 

  Liene KRŪMIŅA. 

 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0812 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          03.05.2018. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          03.05.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


