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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. 10 

Skrundas novadā,        2013. gada 30.oktobrī 

Skrundā    

 

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas darbinieka apstiprināšanu 

2. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada 

pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

3. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienā 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Eva POLE 

 

Piedalās   
Deputāti:  Loreta ROBEŽNIECE  

Ivars GRUNDMANIS 

Aivars SEBEŽS 

Rihards VALTENBERGS 

Aldis ZALGAUCKIS 

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aldis BALODIS  

Andris BERGMANIS  

Ivo BĀRS 

   

Sēdē nepiedalās deputāti  

Zigurds PURIŅŠ (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Gunta STEPANOVA (komandējumā ASV) 

Ainars PIĻECKIS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Patrīcija Santa MIĶELSONE (par neierašanos uz sēdi nav informējusi) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi nav informējis) 

Klausās  

Administratīvo lietu nodaļas vadītāja  Inga FREIMANE 

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

Attīstības nodaļas vadītāja    Zane EGLĪTE 

Apmeklētāju centra speciāliste   Rudīte KRONLAKA 

Finanšu nodaļas vadītāja    Ināra MUCENIECE 

Sabiedrisko attiecību speciālists   Didzis STRAZDIŅŠ 
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1. § 

Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas darbinieka apstiprināšanu  

N. KLEINBERGA 
 

Ņemot vērā LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta 24.10.2013. vēstuli Nr. 

16.2-3/2152 par dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas saskaņošanu un pamatojoties uz 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12. pantu, pirmo daļu, kas nosaka, ka „Dzimtsarakstu 

nodaļas amatpersonu un darbinieku pieņem darbā attiecīgā pašvaldība. Dzimtsarakstu nodaļas 

amatpersonu ieceļ amatā pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju”, atklāti balsojot, „par” – 10 

(Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, 

Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo 

BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:  

1. Atcelt Skrundas novada domes 26.09.2013. sēdes (prot. Nr. 8, 15.§) lēmumu „Par 

Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu”, 

2. Apstiprināt Daci BUĶELI par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas darbinieku 

ar 01.11.2013., 

3. Apstiprināt Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu (pielikums Nr. 1 uz 4 

lpp.), 

4. Atzīt par spēkā neesošu Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdē (prot. Nr. 14, 5.§) 

apstiprināto Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu. 
 

2. § 

Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana  

Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto 

projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” trešās kārtas ietvaros ar projektu “Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā”. 

2. Pamatojoties uz 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 (Loreta ROBEŽNIECE, 

Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, 

Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija 

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

2.1. piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa 

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” trešās kārtas ietvaros ar projektu “Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā”, 

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

 

 

 

 

 

3. § 
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Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienā 

N. KLEINBERGA 
 

1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada pašvaldībā iesniegtos iesniegumus 

(pielikums Nr. 2 uz 34 lpp.) par apbalvojamām personām Latvijas Republikas proklamēšanas 

95.gadadienā.  

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” – 10 (Loreta ROBEŽNIECE, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, 

Rihards VALTENBERGS, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, 

Andris BERGMANIS, Ivo BĀRS, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav, „atturas” – nav, 

Skrundas novada dome nolemj: 

 2.1. ar Goda balvu apbalvot: 

Rūtu ĒĶI, Skrundas profesionālās vidusskolas direktore – par mūža ieguldījumu 

izglītībā, Skrundas profesionālās vidusskolas izaugsmē un nesavtīgo mīlestību pret 

savu zemi, novadu un līdzcilvēkiem,  

Gaļinu RUBEŽNIECI, medmāsa p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

– par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē, 

Vilmu DADEIKU, Skrundas vidusskolas angļu valodas skolotāja – par mūža 

ieguldījumu pedagoģijā (45 darba gadi), 

Austru OSVALDI, pensionāre – par ilggadēju darbošanos Rudbāržu folkloras kopā, 

pašaizliedzīgu palīdzību pensionāriem un aktīvu darbību Rudbāržu ev. lut. draudzē,  

Ivaru EŅĢELI, VAS „Latvijas Dzelzceļš” elektroniķis – par ieguldījumu Skrundas 

piemiņas vagona izveidē un patriotismu novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, 

Vilni EGLĪTI, autobusa šoferis Nīkrāces pagastā – par ilggadēju pašaizliedzīgu 

darbu, atsaucību, sapratni un iejūtību pret cilvēkiem, 

Āriju GŪRAITI, medicīnas māsa Ritas BRŪDERES ģimenes ārsta praksē – par 

mūža ieguldījumu medicīnā, atsaucību un iejūtību pacientu aprūpē.   

2.2. pateicības rakstu pasniegt: 

Sandrai BALCEREI, Antuļu bibliotēkas vadītāja – par aktīvu darbību kultūras jomā, 

iesaistot vietējos iedzīvotājus līdzdarboties kultūras aktivitātēs, organizējot tikšanos ar 

Latvijā pazīstamiem kultūras un mākslas cilvēkiem,  

Andrim ŅUŅĒVICAM, Skrundas vidusskolas sargs – par pašaizliedzīgu un apzinīgu 

sava darba veikšanu, par aktīvu darbošanos sportā, 

Ārijai MATVIJENKO, Skrundas vidusskolas apkopēja –  par apzinīgu pienākumu 

veikšanu un radošu pieeju ikdienas darbā, 

Astrai ANDERSONEI, Skrundas vidusskolas apkopēja – par apzinīgu pienākumu 

veikšanu un radošu pieeju ikdienas darbā, 

Ingūnai BERGAI, Skrundas vidusskolas direktora vietniece informātikas jomā, 

informātikas, ekonomikas un programmēšanas skolotāja – par profesionālu darbību un 

konsultēšanu skolēnu mācību firmas izveidē, par aktīvu darbību projektā „Pieslēdzies 

Latvija”,  

Mirdzai LIEKMANEI, pensionāre – par aktīvu darbību pensionāru klubiņā 

„Atvasara”, atsaucību, organizējot pasākumus Sieksātē, 

Raimondam RUDZĪTIM, autobusa šoferis Rudbāržu pagastā – par iniciatīvu un 

atbildību, veicot apkārtnes sakopšanas darbus Rudbāržos, rūpēm par pašvaldības 

tehnikas uzturēšanu kārtībā, par ieguldījumu ikdienas darbā, 

Ingai PUMPURIŅAI, p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” psiholoģe – par 

pašaizliedzīgu, profesionālu psihologa darbu, par grupu nodarbību ieviešanu un 
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attīstīšanu dažādai mērķauditorijai,   

Ingai FLUGRĀTEI, Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja – par 

ieguldījumu un radošu pieeju pilnveidojot un ilgtermiņā attīstot Skrundas novada 

pašvaldības Izglītības nodaļas darbu, skolu iesaistīšanu projektos,   

Raņķu folkloras kopai – par ilggadēju tautas tradīciju uzturēšanu un 

popularizēšanu, 

Indulim GŪTMANIM, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas saimniecības daļas vadītājs 

– par atsaucību un izpalīdzību, veicot pasākumu muzikālo apskaņošanu Rudbāržos, 

pašaizliedzīgām rūpēm par jauniešu izklaidi,  

Jolantai ZONNENBERGAI, „Zupas virtuves” pavāre Rudbāržos – par 

pašaizliedzīgu darbu, rūpējoties par „Zupas virtuvi” Rudbāržos, 

SIA „CandyHappines”, skolēnu mācību uzņēmums, kurā darbojas Zane 

STEPANOVA, Anna BIVBĀNE, Ineta KRONBERGA, Linda LASMANE – par 

skolēnu mācību uzņēmuma izveidi un radošu pieeju Skrundas vārda popularizēšanā,  

Annai CELMIŅAI, pašvaldības iedzīvotāja – par nesavtīgu un aktīvu darbošanos 

„Zupas virtuves” organizēšanā Skrundā, 

 Genovaitei MONTIKAI, pašvaldības iedzīvotāja – par nesavtīgu un aktīvu 

darbošanos „Zupas virtuves” organizēšanā Skrundā, 

Inesei IVĀNEI, biedrības „Ventas krasti” vadītāja – par aktīvu darbību sagatavojot 

un realizējot dažādus projektus, labdarības pasākumu organizēšanu, 

Mirdzai un Ansim ROĶIEM, pensionāri – par rūpēm un gādību, ieguldot savu 

darbu „Zupas virtuves” organizēšanā Skrundā, 

Jolantai GERTKEI, grāmatvede Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā 

– par atsaucību un lielu atbildības sajūtu, veicot savus darba pienākumus, kā arī 

neliedzot profesionālus padomus grāmatvedībā, 

Annai SKARPAI, audēju kopas vadītāja Skrundas kultūras namā – par ilggadēju 

darbu lietišķajā mākslā, par dalību LEADER starpvalstu sadarbības projektā 

„Rokdarbi”, kā arī jaunās paaudzes iesaistīšanu lietišķajā mākslā, 

Dainai BADOVSKAI, pašvaldības iedzīvotāja – par ieguldījumu piemājas 

saimniecības lauksaimniecības produktu ražošanā un realizācijā, 

Baibai SKUDRĒVICAI, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” 

skolotāja – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un radošu darbu pirmsskolas izglītības 

iestādē, 

Inai LEONAI, Skrundas Bāriņtiesas sekretāre – par pašaizliedzību un rūpēm 

audžuģimeņu kustības attīstībā Skrundas novadā, 

Vijaram ŠVĀNBERGAM, Kuldīgas novada sporta skolas treneris – par ieguldījumu 

jaunatnes audzināšanā, atsaucību un iejūtību līdzcilvēku aprūpē un integrēšanu 

sabiedrībā, 

Gaidai RUTKAI, friziere Skrundā – par radošu un pašaizliedzīgu darbu, iejūtību un 

izpalīdzību. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdes vadītāja Nellija KLEINBERGA paziņo 

domes ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0900 

 

Sēdi vadīja         N. Kleinberga  

         30.10.2013. 

  

Sēdi protokolēja       E. Pole 

         30.10.2013.  


