
1 

 

 

  

 

 

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 

 

2020. gada 15. oktobrī                                                            Nr. 15 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0800 

Sēdi atklāj plkst. 0800 

 

Darba kārtība: 

1. Par papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai 
 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Andrejs SALMINS 

     Aldis ZALGAUCKIS 

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Ivars GRUNDMANIS  

Dzintars ANKEVICS  

Aivars SEBEŽS  

Gunta STEPANOVA  

Ivo BĀRS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Aivars RUDZROGA (aizņemts pamatdarbā)  

Valdis PAKULIS (neatrodas uz vietas) 

Jānis BRŪVERIS (slims) 

Valters FARNASTS (neatrodas Skrundā) 

Juris JAUNZEMS (par neierašanos uz sēdi iepriekš nav informējis)  
 

Klausās:  

Pašvaldības izpilddirektors    Guntis PUTNIŅŠ 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA  

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

sabiedrisko attiecību speciāliste  Iveta ROZENFELDE 
 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, “par” – 10 (Andrejs SALMINS, Aldis ZALGAUCKIS, Rihards 

VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Dzintars ANKEVICS, 
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Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Ivo BĀRS, Loreta ROBEŽNIECE), Skrundas novada 

dome nolemj: 

Apstiprināt Skrundas novada domes 15.10.2020. ārkārtas sēdes darba kārtību: 

1. Par papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai 
 

1. § 

Par papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai 

L. ROBEŽNIECE, A. VĪTOLA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par papildus finansējuma nepieciešamību 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai.  

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu p/a “Sociālais dienests” direktorei Andai 

VĪTOLAI, kura informē par deinstitucionalizācijas plānu īstenošanu novadā. Ēkā Dīķu ielā 

1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, grupu dzīvokļi paredzēti četrpadsmit personām, maksimālais 

skaits ir sešpadsmit personas. Finansējums nepieciešams papildus divām klientu vietām, to 

izveidei, būs finansiāls papildinājums dienas centram, specializētajām darbnīcām, kopējai 

infrastruktūrai, projektēšanai un autoruzraudzībai, fasādes remontam.   

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 398 090,68 EUR (trīs simti 

deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit euro, sešdesmit astoņi centi), tai skaitā 

ERAF finansējums – 338 377,08 EUR (trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit septiņi euro, astoņi centi), pašvaldības finansējums – 41 799,52 EUR 

(četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit deviņi euro, piecdesmit divi 

centi), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 17 914,08 EUR (septiņpadsmit tūkstoši 

deviņi simti četrpadsmit euro, astoņi centi), kuru ietvaros tiek pārbūvēti četri 

infrastruktūras objekti un veidotas 38 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

sniegšanas vietas personām ar garīga rakstura traucējumiem, 

2.2. papildus finansējums  nepieciešams papildus divu grupu dzīvokļa vietu izveidei 

un veidojamo infrastruktūras izveides objektu izmaksu plānotā sadārdzinājuma 

segšanai.  

3. 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 (Andrejs SALMINS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, 

Dzintars ANKEVICS, Aivars SEBEŽS, Gunta STEPANOVA, Ivo BĀRS, Loreta 

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

3.1. palielināt par 92 646,29 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit seši 

eiro, divdesmit deviņi centi) ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” kopējo finansējumu, 

3.2. veidot ERAF projektu pieteikumu II atlases kārtā 9.3.1.1. pasākuma 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 

ietvaros infrastruktūru SBSP par kopējo summu 490 736,97 EUR (četri simti 

deviņdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši eiro, deviņdesmit septiņi centi), tai 

skaitā ERAF finansējums – 413 917,76 EUR (četri simti trīspadsmit tūkstoši deviņi 

simti septiņpadsmit euro, septiņdesmit seši centi), pašvaldības finansējums – 

54 783,23 EUR (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro, 
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divdesmit trīs centi), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 18 261,08 EUR 

(astoņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, astoņi centi); 

3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot p/a “Sociālais dienests” direktorei, projekta 

vadītājai Andai VĪTOLAI.  

 

Sēde slēgta plkst. 0810 

 

 

Sēdi vadīja         L. ROBEŽNIECE 

         15.10.2020. 

 

Sēdi protokolēja       E. NUDIENA 

         15.10.2020.      


