
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006,  

 e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

      

Ārkārtas 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

Nr.8 

Priekules novadā              

2018.gada 11.jūnijā                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00 

Sēdi atklāj plkst.9:00 

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                              Vija Jablonska 

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                 Daiga Tilgale 

                 

Piedalās – 

Deputāti:  Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, 

Gražina Ķervija, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, 

Inese Meļķe 

 

Sēdē nepiedalās-Tatjana Ešenvalde (kursos), Vaclovs Kadaģis (aizņemts darbā), Ainars Cīrulis 

(aizņemts darbā) 

 

Sēdē piedalās - būvinspektors Jānis Skadiņš, sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, sociālā 

darbiniece Liene Oknere, juriste Ināra Avotiņa, sabiedrisko attiecību specialiste Iluta Dreimane 

 

Darba kārtības apstiprināšana 

 

V.Jablonska aicina balsot par darba kārtības apstiprināšanu. 

  

 Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu  (PAR 

– 12 (Vija Jablonska,  Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, 

Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

 

 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra 

lēmumā Nr.88 ‘’Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ ietvaros 

izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu’’. 

 

 

 



1. 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra 

lēmumā Nr.88 ‘’Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ ietvaros 

izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu’’ 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Valuže 

 

Izsakās: 

A.Valuže- 

 Priekules novada pašvaldības dome 2018.gada 22.februārī nolēma saskaņot Kurzemes 

plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu 

(turpmāk KPR DI) ar tā pielikumiem un tajā iekļautajiem risinājumiem sabiedrībā balstīto sociālo 

pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras izveidei, nosakot adresi Priekule, Aizputes ielā 5 

(infekcijas nodaļas ēka). Šāda pati adrese norādīta ilgstošās aprūpes nodaļai, kura atrodas citā ēkā. 

  Kurzemes plānošanas reģiona ar Sociālo pakalpojumu attīstības padomei ir iebildumi. Tika 

norādīts, ka ERAF finansējuma ieguldīšana institūcijā, kurā ir reģistrēts ilgstošas aprūpes 

institūcijas pakalpojums, nav atbalstāma. 

 Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā adresē Aizputes iela 5, Priekule SIA “Priekules 

slimnīca” reģistrēta kā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija. 

 Tika norādīts, ka projekta līdzekļi tiks piešķirti, ja paredzētie ieguldījumi plānoti veikt 

telpās, kuras ir finansējuma saņēmēja vai citas publiskas personas īpašumā. Lai gan SIA 

‘’Priekules slimnīca’’ ir pašvaldības kapitālsabiedrība, pašreizējā likumdošana neatbalsta līdzekļu 

ieguldīšanu. 

  Ēku nekustamais īpašums Aizputes ielā 5, Priekule, Priekules nov. reģistrēts 

zemesgrāmatā uz SIA “Priekules slimnīca” vārda. SIA “Priekules slimnīca” pamatkapitāls pieder 

5 pašvaldībām. 

 Šī ēka ir arī par lielu. KPR vērs uzmanību vai pašvaldībai jāiegulda tik lieli līdzekļi 

paredzēto pakalpojumu sniegšanai, ņemot vērā, ka mērķgrupa ir maza-16  personas. Tādēļ ir 

priekšlikums atgriezties pie moduļa tipa mājas. 

  

 J.Skadiņš- Infekcijas nodaļas platība ir ap 340 m², bet paredzēto pakalpojumu sniegšanai 

pietiktu ar 200-220 m². Moduļu mājas tīrie celtniecības darbi izmaksātu apmēram 160 000 euro. 

  

 A.Kvietkausks –izsaka šaubas, vai par šādu summu varēs uzcelt un iekārtot moduļu māju. 

Varbūt no šī projekta jāatsakās. 

  

 V.Jablonska- paši saviem spēkiem nevarēsim ierīkot šādu centru, bet par šiem cilvēkiem ir 

jādomā, tādēļ projektā ir jāpiedalās. 

 

V.Jablonska aicina deputātus balsot. 

 

 

Atklāti balsojot PAR – 7 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Malda Andersone, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  4(Toms Šteins, Inese Meļķe, 

Arnis Kvietkausks, Sarmīte Eidinta); ATTURAS -  1(Mārtiņš Mikāls); Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 

22.februāra lēmumā Nr.88 ‘’Par Kurzemes plānošanas reģiona projekta ‘’Kurzeme visiem’’ 

ietvarosizstrādātā deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu. 

 

 

 



 

 

Protokola pielikumā: 

1. Ārkārtas domes sēdē pieņemtais lēmums Nr.285. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:00 

 

Sēdes vadītāja                               V.Jablonska 

 

Sēdes protokolētāja          D.Tilgale 


