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SKRUNDAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Skrundas novadā

2011. gada 20. janvārī

Darba kārtība:
1. Par Skrundas novada bāriņtiesu
2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
3. Par piedalīšanos projektā
4. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību vadītājiem
1. §
Par Skrundas novada bāriņtiesu
A. ZANKOVSKIS
1. Skrundas novada dome izskata Skrundas novada bāriņtiesas locekles Mairas MEĻĶES
03.01.2011. iesniegumu par atbrīvošanu no bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas
ar 03.01.2011. un atļaut turpināt pildīt bāriņtiesas locekles pienākumus.
2. Pamatojoties uz LR Bāriņtiesu likuma 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka “uz bāriņtiesas
priekšsēdētāju, kā arī bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekli, kuri saņem
pašvaldības domes mēnešalgu, neattiecas darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo
aktu normas, izņemot tās normas, kuras nosaka atšķirīgas attieksmes aizliegumu, aizliegumu
radīt nelabvēlīgas sekas, darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieka civiltiesisko
atbildību un tās termiņus, ciktāl likumā nav noteikts citādi. Bāriņtiesas priekšsēdētājam,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas loceklim atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam”, 45.pantu, kas
nosaka, ka “Bāriņtiesas darbu vada bāriņtiesas priekšsēdētājs. Bāriņtiesas priekšsēdētāja
prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas
priekšsēdētāja norīkots bāriņtiesas loceklis”, atklāti balsojot, “par” - 11 (Dzintra VEĢE,
Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Inta BERGMANE,
Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE,
Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS), “pret” - nav, “atturas” - nav, Skrundas novada
dome nolemj:
2.1. noteikt, ka Maira MEĻĶE izbeidz pildīt Skrundas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas pienākumu izpildi ar 2011.gada 20. janvāri, un turpina pildīt
Bāriņtiesas locekles pienākumus,
2.2. noteikt, ka Mairas MEĻĶES slimības laikā Anna LEILONE turpina pildīt
bāriņtiesas locekles pienākumus līdz Maira MEĻĶE atgriežas pildīt bāriņtiesas
locekles pienākumus,
2.3. bāriņtiesas priekšsēdētājas Antras EISAKAS bērna kopšanas atvaļinājuma laikā
par bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāju iecelt bāriņtiesas locekli
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Eleonoru FRICSONI,
2.4. noteikt Eleonorai FRICSONEI atalgojumu par bāriņtiesas priekšsēdētājas
pienākumu pildīšanu bāriņtiesas priekšsēdētājas Antras EISAKAS bērna kopšanas
atvaļinājuma laikā Ls …..00 (……. lati un 00 santīmi) apmērā.
2. §
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
A. ZANKOVSKIS, N. DANENBERGS
1. Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju dome izskata pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas sēdes protokolu Nr. 1 no 07.01.2011. Sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS dod
vārdu zemes ierīkotājam Normundam DANENBERGAM, kurš sniedz skaidrojumu par
notikušo izsoli un izsoles rezultātiem.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 30.
pantu, kas nosaka, ka “(1) Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto
nodrošinājumu (16.pants), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, bet
par kustamo mantu — nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu; (2) Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu
(16.pants), bet mantas atsavināšana turpināma šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”, 34.
pantu, kas nosaka, ka “(1) Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc
izsoles; (2) Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus
apstiprina septiņu dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”,
35. pantu, kas nosaka, ka “(1) Ja izsolē sasniegta pieņemama cena (17. un 32.pants),
apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no šajā likumā vai izsoles
noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka nosolītājs ir tāda persona, kura nevar
slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē (16. un 18.pants); (2) Ja nav
apstiprināti mantas izsoles rezultāti un izsolē nosolītā cena pārsniedz mantas nosacīto cenu
kopā ar izsoles izdevumiem, rīko jaunu mantas izsoli ar tiem pašiem noteikumiem. Pretējā
gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā noteikto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un
7.pants), bet nekustamā īpašuma atsavināšanu turpina šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā”,
atklāti balsojot, „par” - 8 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Inga FLUGRĀTE,
Rihards VALTENBERGS, Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA,
Ainārs ZANKOVSKIS), „pret” - nav, „atturas” - 2 (Ainars PIĻECKIS, Inta BERGMANE),
balsojumā nepiedalās deputāte Rudīte KRONLAKA, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā”, Skrundas
novada dome nolemj:
- apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 1 no
07.01.2011. (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).

3. §
Par piedalīšanos projektā
A. ZANKOVSKIS, Z. EGLĪTE, I. BERGMANE, G. STEPANOVA, A. PIĻECKIS,
R. KRONLAKA, I. MUCENIECE
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par piedalīšanos I kārtā rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros ar projektu “Klusās ielas un ceļa Skrunda
– Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā”. Sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS dod vārdu
attīstības nodaļas vadītājai Zanei EGLĪTEI, kura informē par plānotā projekta iespējamu
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realizāciju.
Deputāte Inta BERGMANE jautā, kāpēc pagastu pārvaldes nepiedalās projektos.
Zane EGLĪTE paskaidro, ka konkrētais projekts paredzēts zivsaimniecības nozares attīstībai,
pieejamībai. Pagastos nav tādas saimniecības, kas tik plaši nodarbotos ar zivsaimniecību.
Konkrētajā projektā var piedalīties pašvaldība, jo rekonstrukcija paredzēta pašvaldības ceļam.
Deputāts Ainars PIĻECKIS izsaka savu viedokli, ka būtu labi, ja uz pakalpojumu pārvaldēm
arī nonāktu attīstības nauda. Visi projekti tiek īstenoti tikai centrā.
Zane EGLĪTE paskaidro, ka pagājušā gadā realizētie projekti jau uzsākti esot vēl Skrundas
pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldībai. Rudbāržu pagastam arī ir bijusi iespēja rekonstruēt
savus ceļus, piedalīties šajā projektā.
Inta BERGMANE ierosina informēt pagastu pārvaldes par iespējamiem projektiem. Inta
BERGMANE uzskata, ka Rudbāržos netiek īstenoti projekti, viss notiek tikai Skrundā.
Zane EGLĪTE uzskaita Rudbāržos īstenotos projektus pašvaldībai esot novadā.
Deputāte Rudīte KRONLAKA izsaka savu viedokli, ka šajā brīdī iespējams piedalīties
konkrētā projektā. Kad būs iespējams kādā projektā iesaistīt pagastus, tas arī tiks darīts.
Finanšu nodaļas vadītāja Ināra MUCENIECE paskaidro, ka kredīts jāņem būs par visu
summu, jo, ja projekts tiks apstiprināts, būvniekiem par padarīto būs jāmaksā tūlīt nevis pēc
daudziem mēnešiem.
Inta BERGMANE ierosina pašvaldības speciālistiem sagatavot priekš deputātiem informāciju
par apstiprinātajiem projektiem, lai būtu iespējams sekot līdzi finansēm.
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 (Dzintra VEĢE, Andris
Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS,
Ainars PIĻECKIS, Ivars GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Ainārs
ZANKOVSKIS), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Inta BERGMANE), Skrundas novada dome
nolemj:
2.1. piedalīties I kārtā rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
ietvaros ar projektu “Klusās ielas un ceļa Skrunda – Berģi rekonstrukcija Skrundas
novadā”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 85000.00 LVL, EZF finansējums 90%
no attiecināmajām izmaksām, bet pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām.
2.2. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi attīstības nodaļas vadītāju Zani Eglīti.
4. §
Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību vadītājiem
A. ZANKOVSKIS, I. FLUGRĀTE
1. Sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS dod vārdu izglītības pārvaldes speciālistei Ingai
FLUGRĀTEI, kura skaidro situāciju par pedagoģisko darbinieku metodiskajām apvienībām,
apvienību vadītāju iespējamo atalgojumu no valsts kā mērķdotāciju.
2. Pamatojoties uz LR likuma ,,Par pašvaldībām’’ 15. panta 4. punktu, kas nosaka, ka
“Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)”, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 24.
punktu, kas nosaka, ka “Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība organizē
pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu”,
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“Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikums” no 25.03.2010.,
“Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” no
26.08. 2010., atklāti balsojot, „par” – 11 (Dzintra VEĢE, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte
KRONLAKA, Inga FLUGRĀTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ivars
GRUNDMANIS, Marina LĀKUTE, Gunta STEPANOVA, Ainārs ZANKOVSKIS, Inta
BERGMANE), „pret” – nav, „atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. Apstiprināt Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību
vadītājus:
Nosaukums, mācību priekšmeti
Latviešu valoda un literatūra:
- latv. val.
- literatūra
Svešvalodas:
angļu v.
vācu v.
krievu v.
franču v.
Matemātika:
- informātika
- matemātika
- ekonomika
Dabaszinības:
bioloģija
ģeogrāfija
ķīmija
dabaszinības
Sociālās zinības:
sociālās zinības
vēsture
psiholoģija
Māksla:
vizuālā māksla
mājturības
Sports
Mūzika
Sākumskola
Novada metodiskā darba vadītājs
Klašu audzinātāji:
logopēds,
psihologs
sociālais pedagogs
atbildīgie par interešu izglītību,
klašu audzinātāji

Vadītājs
Inese Bartuševica

Izglītības iestāde
Skrundas vidusskola

Irina Fiļipova

Skrundas vidusskola

Inguna Bloka

Skrundas vidusskola

Inese Pickaine

Skrundas vidusskola

Dzintra Liekmane

Nīkrāces pamatskola

Aiva Čehoviča

Skrundas vidusskola

Ligita Kučka
Ligita Meždreija
Iveta Labunska
Iveta Labunska
Egita Kurme

Skrundas vidusskola
Skrundas vidusskola
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola
Skrundas vidusskola

2.2. noteikt samaksu metodisko apvienību vadītājiem par papildus pedagoģisko darbu
Ls 14.40/mēnesī (ar VSAOI Ls 17.85); finansējums – valsts mērķdotācija
vispārizglītojošo iestāžu pedagogiem, iekļaujama izglītības iestāžu tarifikācijās,
2.3. noteikt samaksu novada metodiskā darba vadītājam Ls 51.37/mēnesī (ar VSAOI
Ls 63.75), finansējums – valsts mērķdotācija vispārizglītojošo iestāžu pedagogiem,
iekļaujama izglītības iestādes tarifikācijā,
2.4. noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi Skrundas novada izglītības pārvaldes
speciālisti Ingu FLUGRĀTI.
Sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti un sēdes vadītājs Ainārs ZANKOVSKIS pasludina
domes ārkārtas sēdi par slēgtu.
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Sēdi vadīja

A. Zankovskis
20.01.2011.

Sēdi protokolēja

E. Pole
20.01.2011.
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