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Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece, 
Skrundas novada domes pr-tāja

Skrundā jauns un moderns depo
26. janvārī pl. 11.00 svinīgā pa-

sākumā tika atklāts jaunais Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) Skrundas posteņa depo, kurā 
mājvietu radusi arī Valsts policija!

Iepriekšējais Skrundas depo tika 
būvēts 1936. gadā, bet 2011. gadā depo 
ēkai sabruka viena siena, tāpēc tā kļuva 
izmantošanai bīstama, un kopš 2011. 
gada ugunsdzēsēji mitinājās pagaidu 
telpās.

Darbi pie jaunās ēkas celtniecības 
sākās 2016. gada 12. septembrī, un jau 
tā paša gada 15. decembrī ēkas pamatos 
tika iemūrēta vēstījuma kapsula nākama-
jām paaudzēm. Ekspluatācijā ēku node-
va pēc gada, 2017. gada 22. decembrī.

Ēkas atklāšanas pasākumā piedalījās 
Iekšlietu ministrijas parlamentārā sek-
retāre Evika Siliņa, VUGD priekšnieks 
ģenerālis Oskars Āboliņš, VUGD Kur-
zemes reģiona brigādes (KRB) koman-
dieris pulkvedis Andrejs Beļakovs, No-
drošinājuma valsts aģentūras direktors 
Ēriks Ivanovs, Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja Loreta Robežniece, depo 
ēkas būvnieks AS “LX Grupa” valdes 
priekšsēdētājs Ainārs Āboliņš, kā arī 
Valsts policijas pārstāvji un, protams, 
kupls pulks iedzīvotāju.

Skrundas posteņa depo ir pirmais 
jaunuzbūvētais ugunsdzēsēju depo 
Kurzemē kopš Latvijas neatkarības at-
jaunošanas, un kopumā tas ir jau sestais 
valstī, kas uzbūvēts no jauna. 

Iekšlietu ministrijas pārstāve Evika 
Siliņa pauda prieku, ka “ne tikai Iekšlietu 
ministrija piedalījās šīs ēkas celtniecībā, 
bet arī Skrundas novada pašvaldība pa-
līdzēja atrisināt zemes jautājumu. Iekš-
lietu ministrijas redzējums ir koncentrēt 
vienā šādā jaunā ēkā tos dienestus, pie 
kuriem iedzīvotāji vēršas bieži un pie 
kuriem nu ir viegla piekļūšana.”

Oskars Āboliņš pauda gandarījumu 
par sesto Latvijā un pirmo Kurzemē 
jaunuzbūvēto depo. Darbs tikšot turpi-
nāts, un šī ir arī laba dāvana mūsu valsts 
simtgades gadā. 

Ainārs Āboliņš novēlēja VUGD un 
policijai, lai ēka kalpotu ilgi un tā būtu 
ļoti noderīga.

VUGD KRB komandieris pulkvedis 
A. Beļakovs atminējās 2011. gadā sa-
ņemto zvanu, ka iebrukusi depo ēkas sie-
na, tas bijis liels šoks. Viņš īpaši pateicās 
Skrundas posteņa kolēģiem, ka visus 7 
gadus, neskatoties uz apstākļiem, pro-
fesionāli pildīja savu darbu. “Dienests 
attīstās un tiek saņemtas jaunas tehnikas 
vienības, kas šogad būs arī Skrundā, lai 

Skrundas iedzīvotāju drošība būtu lielā-
ka. Paldies pašvaldībai par šo vietu, kur 
šobrīd atrodas depo”, piebilda pulkvedis 
A. Beļakovs.

Arī Valsts policijas Kurzemes reģiona 
pārvaldes pārstāve Vita Kalote pauda 
lielu prieku par šo ēku, kur plecu pie 
pleca var sastrādāties VUGD un Valsts 
policijas kolēģi. Nereti ir tādi notikumi, 
kur abiem jāstrādā roku rokā, kur poli-
cists nevar bez ugunsdzēsēja un uguns-
dzēsējs - bez policista. Par atbalstu viņa 
pateicās Skrundas novada pašvaldībai, 
Iekšlietu ministrijai, būvniekiem, kas šo 
projektu realizējuši.

Svinīgās daļas noslēgumā ugunsdzē-
sēji nodemonstrēja savu pirmo izsauku-

mu, parādot to, kā no otrā stāva jānolai-
žas lejā un, cik vien ātri iespējams, jābūt 
gataviem ar ieslēgtām bākugunīm un 
skaņas sirēnām doties palīgā.

Pēc oficiālās daļas visiem klātesoša-
jiem bija iespēja izstaigāt jaunā depo 
telpas, kā arī vairāk uzzināt par uguns-
dzēsēju ikdienas darbu.

Svinīgajai atklāšanai par godu viesi 
tika aicināti baudīt tasi kafijas vai tējas 
un cienāties ar sagādātajām uzkodām 
un kūku.

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto - Ieva Benefelde

Latvijas simtgades gads mūsu 
novadā iesācies spraigi. Atvērts ilgi 
gaidītais ugunsdzēsības depo, 29. 
janvārī notika tradicionālā Karoga 
diena, kurā, pieminot Skrundas kauju, 
37 komandas pārstāvēja Latvijas 
un Igaunijas jaunsargi, iedzīvinot 
a tmiņas.  Ar  ska is tu  koncer tu 
ieskandināti Deju svētki Kuldīgā, kur 
mūsu novadu pārstāvēja jauniešu un 
senioru deju kolektīvi. Tradicionālajā 
amatiermākslas koncertā skatītāji 
pārliecinājās par iedzīvotāju vēlmēm 
pavadīt piepildītu brīvo laiku. Sācies 
jauns gads, kas vienmēr katrā no 
mums vieš cerību un jaunu sapņu 
īstenošanu.  

Jau no rudens pastiprināti domājām  
par darbiem, ko varam paveikt un 
kas nepieciešami mūsu novadam.  
Darāmo darbu saraksts.  Tas glabājas 
manā kladē uz vairākām lapām un 
tiek papildināts no dzirdētā, ieteiktā 
vai redzētā. Tā vien šķiet, ka mūsu 
vēlmju un vajadzību ik brīdi paliek 
arvien vairāk. 

Man gandarījumu sniedz tas, 
ka padarītie darbi un vēlmes neiet 
mazumā. Tāpat kā, plānojot ģimenes 
budžetu, mēs katrs sabalansējam 
vajadzības un vēlmes ar sava maciņa 
iespējām, arī pašvaldībā, vadoties 
pēc tai noteiktām funkcijām, tiek 
plānots un pieņemts budžets. Paldies 
pagastu pārvalžu vadītājiem, kas savu 
iedzīvotāju vajadzības zina pat nakts 
laikā! Paldies iestāžu vadītājiem un 
viņu komandām! Paldies katram no 
jums, Skrundas novada ļaudis, par 
ieteikumiem, sadarbību un aktivitātēm!  
Mūsu novadā dzīvo 5146 iedzīvotāji, 
un katram ir savas vajadzības, vēlmes 
un viedoklis. Tad jāliek galvas kopā 
un jāizvērtē, jo “neviens no mums 
atsevišķi nevar būt tik gudrs, kā mēs 
visi kopā.” Tā teicis Kens Blanšars.

Lai dzīvotu, darītu darbu, būtu kopā 
ar tuviniekiem, mums katram jārod 
iedvesmas mirkļi, kuros smelties 
spēku, lai varam veiksmīgi darboties 
tālāk. 25. janvārī viesojoties prezidenta 
pilī, 20 uzņēmumiem pasniedza vides 
kvalitātes zīmi “Zaļo sertifikātu”. To 
saņēma arī Skrundas novada Piena 
muiža - Berghof.  Jutos pagodināta 
un labā nozīmē pārsteigta par tām 
stiprajām ģimenēm, uzņēmīgajiem 
cilvēkiem un viņu pārliecību par 
mūsu kopīgo vietu savā zemē.  
Mūsu Skrundas novads ir bagāts ar 
darbīgiem  cilvēkiem, dzīve mēdz 
mest dažādus līkločus, tomēr ticu, ka 
mēs vienmēr dzīvojam, strādājam, 
atrodam savas mājas tai vietā, kurai 
esam visvairāk vajadzīgi. Lai katrā 
ģimenē, darba vietā, tuvinieku un 
draugu lokā netrūkst mirkļu, kas 
iedvesmo labiem darbiem!

Simboliski VUGD Skrundas depo atklāšanā tiek pārgriezta sarkanā lente. No kreisās - Nodrošinājuma valsts 
aģentūras direktors Ēriks Ivanovs, VUGD priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš, Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa.

Pieņemts 2018.gada budžets
Skrundas novada dome 2018. gada 

25. janvāra sēdē apstiprināja nova-
da pašvaldības budžetu. 2018. gadā 
kopējā pamatbudžeta izdevumu daļa 
ir 5 524 956 EUR, ieņēmumu daļa - 
4 868 483 EUR (skat. tabulu 7.lpp). Šī 
gada pašvaldības prioritātes ir iedzī-
votāju labklājība, izglītības procesa 
pilnveide un izglītības iestāžu infra-
struktūras sakārtošana, novada teri-
torijas, infrastruktūras  un mājokļu 
pilnveidošana, Eiropas struktūrfondu 
un citu finanšu instrumentu apgūšana 
un līdzfinansējuma nodrošināšana. 

Skrundas novadā ar brīvpusdienām 
tiks nodrošināti bērni, sākot no piec-
gadīgo grupiņas līdz devītajai klasei. 
Skolēni varēs izmantot sabiedrisko 
transportu nokļūšanai uz mācību iestā-
dēm bez maksas, izmantot pašvaldības 
līdzfinansētās vasaras nometnes, ir 
paaugstināts GMI pabalsts, palielināta 
atlīdzība audžuģimenēm, paplašināts 
dzīvokļu pabalsta saņēmēju loks. Plānots 
sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus 
ģimenēm ar bērniem un ģimenēm, kurās 
aug bērns invalīds. Tāpat kā iepriekš, 
paredzēts atbalstīt sporta, mūzikas un 
mākslas studijas audzēkņus. Līdzekļi 
paredzēti iedzīvotāju iniciatīvas konkur-
sam  “Darīsim paši!”, LEADER projektu 
līdzfinansējumam. Šogad līdzekļi būs 
telpu pielāgošanai sešgadīgo apmācību 
grupām vidusskolā, kas ir pirmais solis, 
lai, remontējot bērnudārzu, to varētu 
apmeklēt bērni no 1,5 gada vecuma.  

Turpināsies vidusskolas uzlabošana, 
kur tiks sakārtota sporta zāles grīda, 
ugunsdrošības sistēma, tiks veikti kāpņu 
remonti. Rudbāržos plānots sakārtot 
centra laukumu, Sprīžu  kapsētas vārtus 
un zvanu torni,  Raņķos turpināsies parka 
labiekārtošana, Nīkrācē pie skolas tiks 
pabeigts kāpšanas tornis, atpūtas centrā 
tiks sakārtoti logi un labierīcības. Ar citu 
koncepciju turpināsies darbs Nīkrāces  
saieta namā, kurā sociālie darbinieki 
ir gatavi jaunām idejām. Novada ama-
tiermākslas kolektīvu dalībnieki kuplā 
skaitā dosies uz XXVI Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. 

Plānots sakārtot tirgus laukumu, no-
bruģēt divas ietves – kultūras nama parkā 
un Kuldīgas ielā. Ierīkot  atpūtas vietu 
Ventas kalnā, kur aicināsim iesaistīties 
arī sabiedrību. Uzlabosim apgaismoju-
mu Skrundā un pagastos.

 Šogad “Mežaines” apsaimniekošanu 
pārņems Nacionālie bruņotie spēki, 
savukārt Rudbāržu muižā darbu uzsāks 
Jaunsardzes centra speciālisti. 

Realizējamie projekti 2018. gadā,  
kur būs nepieciešams pašvaldības 
līdzfinansējums: 

Dabas tūrisms visiem (UniGreen). 
2017. gadā ir uzbūvēta taka, apmeklētas 
konferences un būts pieredzes apmaiņas 
braucienos Somijā un Lietuvā par dabas 
tūrisma pieejamību, universālo dizainu 
un iespējām personām ar īpašām vajadzī-
bām apmeklēt tūrisma mītnes un saņemt 
pakalpojumus. 2018. gadā projektā pare-

dzēts iegādāties apmeklētāju skaitītāju, 
kā arī tiks apmeklēti citi kopējie projektā 
plānotie pasākumi.

Veselības veicināšanas pasākumi 
Skrundas novadā, 1. kārta. 2017. gadā 
uzsākās projekta ieviešana ar Veselības 
velobraucienu, piecām Veselīga dzī-
vesveida popularizēšanas nometnītēm 
bērniem un skolēnu peldēšanas apmācī-
bām. 2018. gadā turpināsies 2.-4. klašu 
skolēnu peldēšanas apmācības, notiks 
arī Veselības veicināšanas nometnītes 
bērniem, kā arī uzsāksies atkarību atpa-
zīšanas lekcijas, veselīga uztura skoliņa, 
specializētās darbnīcas cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem, kā arī citi 
fiziskās veselības pasākumi.

Video novērošanas kameru uzstā-
dīšana, veicinot drošības pasākumus 
Latvijā un Lietuvā (Video Gard).  
2018. gadā tiks noslēgts līgums starp 
projekta partneriem par projekta ievie-
šanu. Projekta laikā tiks iegādātas un iz-
vietotas trīs video novērošanas kameras 
Skrundas pilsētā un uzlabots novēroša-
nas centrs, tiks iepazīta citu pašvaldību 
un sadarbības iestāžu pieredze video 
novērošanā gan Latvijā, gan Lietuvā. 
Projekta vadošais partneris - Kurzemes 
plānošanas reģions.

Dzīve sakoptā vidē - labākai nā-
kotnei. 2018. gadā tiks noslēgts līgums 
starp projekta partneriem par projekta 
ieviešanu.  Tā laikā Skrundas pilsētā tiks 
rekultivēti 11 ha ražošanas teritorijas, 
kas atrodas Kalna ielā 17, tautā sauktās 

Illītes. Projekta vadošais partneris - Kur-
zemes plānošanas reģions.

Apmeklē Ventas upi (Visit Venta). 
Arī par šī projekta ieviešanu 2018. gada 
sākumā tiks noslēgts līgums ar projekta 
partneriem. Šī projekta laikā ir paredzēts 
uzstādīt āra tūrisma informācijas stendu, 
izgatavot “Ventastega Curonica” skulp-
tūru, kā arī paredzēta dalība kopējās 
projekta aktivitātēs.

Kurzeme visiem. 2017. gada nogalē 
projekta laikā ir izstrādāts Kurzemes 
plānošanas reģiona (KPR) deinstitucio-
nalizācijas (DI) plāns. Pamatojoties uz 
šajā plānā noteiktajiem pasākumiem, 
tiks uzsākta dokumentācijas izstrāde, 
lai varētu izveidot grupu dzīvokļus un 
iedzīvotāji ar garīga rakstura traucēju-
miem varētu saņemt sev nepieciešamos 
pakalpojumus.

Četru prioritāro grants ceļu rekons-
trukcija. Turpinās būvprojekta skaņo-
šana ar pieguļošo zemju īpašniekiem, 
lai pēc iespējas drīzāk iepirkumā varētu 
izvēlēties pārbūves veicējus.

Proti un dari.  Turpinās projekta 
jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā, in-
dividuālo pasākumu programmu izstrāde 
un  īstenošana.

Projektu aktivitātes visa gada garumā 
turpināsies sadarbībā arī ar nevalstisko 
sektoru. 

Teksts - Loreta Robežniece, 
Skrundas novada domes 

priekšsēdētāja 
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ĪSUMĀ
Valsts policija 
brīdina

Valsts policija aicina iedzīvotājus 
pieskatīt savu traktortehniku, jo pēdējo 
dienu notikumi parāda to, ka garnadžiem 
tā nepaliek nepamanīta, vēl jo vairāk, ja 
tā stāv brīvi pieejama. Valsts policijas 
Kurzemes reģiona pārvaldes amat-
personas aicina iedzīvotājus pievērst 
uzmanību nepiederošām personām vai 
transport līdzekļiem, kuri manīti jūsu vai 
jūsu kaimiņu īpašumos, vai to tuvumā. 
Liepājas iecirkņa apkalpojamā terito-
rijā šogad ir reģistrēti jau 3 gadījumi, 
kuros ir konstatētas traktoru zādzības, 
radot cietušajiem tūkstošiem eiro lielus 
materiālos zaudējumus. Lai pasargātu 
savu traktortehniku no zagļiem, iesakām 
to neatstāt brīvi pieejamu lauka vidū, 
bet novietot drošā, slēgtā vietā. Arī 
traktortehnikas atslēgas ir jāglabā ne-
piederošam personām nepieejamā vietā. 
Likumsargi aicina – pamanot aizdomīgas 
personas savu vai kaimiņu īpašumu 
tuvumā, nekavējoties par to informēt 
Valsts policiju, zvanot pa tālruni 110! 
Lauksaimniekiem

LLKC Kuldīgas birojs 8. februārī 
pl.10.00 Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, 
Mārtiņzālē organizē apmācības augu 
aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību 
atjaunošanai. Obligāta iepriekšējā pie-
teikšanās. Tel. 63323519.
Konkurss “Labākais 
sociālais darbinieks 
Latvijā - 2017”

Labklājības ministrija (LM) līdz 15. 
februārim izsludina konkursu „Labākais 
sociālais darbinieks Latvijā – 2017”. 
Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt 
paldies sociālajiem darbiniekiem Lat-
vijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas 
sociālā darba praksē, sniedz profesionālu 
atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo 
problēmu risināšanā un novēršanā un 
popularizē sociālā darbinieka profesiju 
Latvijā.Pretendenti tiek izvirzīti un 
vērtēti šādās nominācijās: Labākais 
iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta 
sociālais darbinieks Latvijā 2017; 
Labākais iedzīvotāju izvirzītais ne-
valstiskā sektora sociālais darbinieks 
Latvijā 2017; Labākais darba devēja 
izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs 
Latvijā 2017; Labākais darba devēja 
izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 
2017. Pieteikumu aizpildīšana notiek 
elektroniski vietnē: https://www.visidati.
lv/aptauja/1329287782/ - aizpilda darba 
devēji, profesionālās un nevalstiskās 
apvienības; https://www.visidati.lv/ap-
tauja/1329206138/  - aizpilda iedzīvotāji, 
privātpersonas. 
Pateicība

Latvijas Multiplās sklerozes asoci-
ācijas Skrundas domubiedru vārdā Vita 
Eglīte izsaka vissirsnīgāko pateicību 
Maija aptiekas vadītājai Aigai Zariņai 
par radīto svētku sajūtu. Skrundenieki 
tradicionāli svētkos netika aizmirsti un 
saņēma aptiekas dāvanu kartes. Pal-
dies par sadarbību un atbalstu Sintijai 
Bernavai un Skrundas novada domes 
priekšsēdei Loretai Robežniecei. Esam 
gandarīti par tradicionālo SIA “Jaunais 
Kurzemnieks” ziedojumu - laikrakstu 
“Kurzemnieks” un 2018.gada kalendāru.
Zemnieku balle

2.martā pl.19.00 Kuldīgas kultūras 
centrā LLKC Kuldīgas birojs rīko 
Zemnieku balli. Dalības maksa – 15 
EUR par personu. Pieteikšanās līdz 
20.februārim.  Pieteikties var arī pie 
lauku attīstības speciālistes Anitas Mi-
ķelsones. T.26213462, e-pasts: anita.
mikelsone@llkc.lv.

Atkritumu šķirošana Skrundas pilsētas kapsētās
Lai efektīvāk organizētu atkritumu apsaimniekošanu, SIA «Skrundas komunālā 

saimniecība» aicina iedzīvotājus veikt kapu gružu šķirošanu un to izmešanu tikai 
tam paredzētajās vietās. Sila kapsētā esošais 240 litru konteiners tiks nomainīts pret 
lielāku 1,1m3, bet Baznīcas kapsētā papildus 240 litru konteineram tiks uzstādīts 
1,1m3 konteiners. Konteineri paredzēti tikai plastmasai, stiklam, kartonam un me-
tālam. Lapas, zāli un zarus novietot speciāli tam izveidotajā iežogojumā.

Siltumtrases rekonstrukcija
SIA «Skrundas komunālā saimniecība» uzsākusi dokumentācijas sagatavošanas 

darbus iesniegšanai ES fondu apgūšanai projektā «Veicināt energoefektivitāti un 
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārta».

Projekts paredz ES kohēzijas fondu līdzfinansējumu 40% apmērā siltumenerģijas 
pārvades un sadales sistēmas paplašināšanai un efektivitātes uzlabošanai. 

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt 300m maģistrālo siltumtrasi ar atzariem 
uz mājām Saldus/Sporta ielas daudzdzīvokļu māju masīvā.

Pēc veiksmīga projekta akcepta, to paredzēts realizēt līdz 2020.gadam.

Ērtāks veids, kā nodot ūdens skaitītāja rādījumus
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina savus klientus reģistrēties sistēmā 

WinNams, lai paši sistēmā varētu ievadīt ūdens skaitītāja rādījumus un redzēt ik-
mēneša rēķinus, kā arī apmaksāt tos.

Lai uzsāktu darbu ar sistēmu, ir jāatver Skrundas komunālās saimniecības mājas 
lapa www.sks.lv un jāspiež poga E-pakalpojumi. Lietotājam jāievada: lietotāja e-
pasts, parole, ko saņēmāt savā e-pastā, jāievada arī rēķina numurs (pirmā daļa) un 
kopējā rēķina summa (var būt viens no pēdējo trīs mēnešu rēķiniem).

Ūdens skaitītāju rādījumus sistēmā varēs nodot no 24. līdz 28. datumam. Iedzīvo-
tāji, kuri vēl nav piereģistrējušies WinNam sistēmai, skaitītāja rādījumus varēs nodot 
arī kā līdz šim, nosūtot uz e-pastu anita@sks.lv, darba laikā zvanot pa t. 63331526 
vai ar rēķina pasaknīti.

Liepājas ielas 45 jumta seguma maiņa
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka pašlaik daudzdzīvokļu dzīvo-

jamai mājai Skrundā, Liepājas ielā 45, tiek veikta jumta seguma nomaiņa. Naudas 
līdzekļi, kas paredzēti jumta seguma nomaiņai, tiek finansēti no dzīvojamās mājas 
līdzekļu uzkrājuma. Būvdarbus veic SIA “LEXA ID” no 2018. gada 15. janvāra un 
tos ir paredzēts pabeigt divu mēnešu laikā -  15. martam. 

Iedzīvotāji tiek aicināti būt saprotošiem par radītajām neērtībām un satiksmes 
ierobežojumiem remontdarbu laikā.

Skrundas komunālā 
saimniecība ziņo

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
DARBA LAIKS

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl.8.00 - 17.00. 
Pārtaukums no pl.12.00 - 12.45. 

Piektdienās no pl.8.00 - 15.00 bez pārtraukuma.

Pagastu ziņas 
Nīkrāces pagastā

Pagājušā gada nogalē Nīkrācē darbību uzsāka SIA „Maija aptieka” filiāle. Aptieka 
atrodas pakalpojuma pārvaldes ēkas pirmajā stāvā. Tās darba laiks darba dienās ir 
no 8.00 – 13.00. 

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde janvāra mēnesī ir uzsākusi grāvju tīrīšanu no 
aizaugušajiem krūmiem, tiek strādāts pie bīstamo ēku nojaukšanas. Skrundas novada 
pašvaldība ir atsākusi  sadarbību ar  Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāli, 
un Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē  algoto pagaidu sabiedrisko darbus veic trīs 
personas. Ceļa posmā  Dzelda – Dzelzgales krustojums ir veikti sāngrāvju tīrīšanas 
darbi, atjaunots grants segums un nomainītas caurtekas. Izveidojusies veiksmīga 
sadarbība ar uzņēmēju Jāni Kļavu, kurš ir izvietojis Dzeldas centrā tvertnes pelnu 
savākšanai, līdz ar to Dzeldas centrā atrisinājies jautājums par pelnu izbēršanu.

Nīkrāces amatierteātris “Brinida” piedalījās Skrundas novada amatiermākslas 
koncertā, kurš notika Skrundā. „Brinida” turpina priecēt skatītājus gan Aizputē, gan 
Priekulē ar Jēkaba Janševska lugu „Precību viesulis”. Atpūtas centrā notika vilnas 
gleznu gatavošanas nodarbība .

Nīkrācē notika sacensības novusā, kurā piedalījās dalībnieki no Nīkrāces, Skrun-
das, Raņķiem un Liepājas.

Informāciju sagatavoja 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā     
Jaunais gads ir atnācis ar jauniem mērķiem un uzdevumiem. Atskatoties uz 

paveikto, vienmēr būs darbi, ko varēja paveikt labāk, un arī iedzīvotāju viedokļi 
par vienu un to pašu darbu ir dažādi. Bieži vien kritizējam otru, negribot izrunāt 
sasāpējušos jautājumus. Paldies visiem, kuri aizvadītā gada laikā bija atsaucīgi un 
nāca ar savām idejām, ierosinājumiem! 

 Lietainā laika dēļ nevarējām paveikt visu pagasta  ceļu nogreiderēšanu. Paspē-
jām nogreiderēt tikai tos pagasta ceļus, pa kuriem kursē skolēnu autobuss. Janvāra 
mēnesi iesākām ar ceļa Purviņi – Daneļi grants uzbēršanu. Ir sākusies ziema, kas 
uzliek par pienākumu tīrīt celiņus, kā arī slidenā laikā tos kaisīt. Attīrījām pagasta 
ceļa Korkalns- Birži grāvjus no krūmiem.

  Divi strādnieki  strādā O.Kalpaka Rudbāržu sākumskolā, kur tīra telpas, lai tur 
varētu sākt darboties Jaunsardze.

  Sporta zālē tika organizētas sacensības kāršu spēlē “Zolīte”, kur piedalījās 12 
dalībnieki.

  Pagasta bibliotēkā  vērojama  novadpētniecības materiālu  izstāde “Rudbārži 
laika lokos”.

  Trešdienās no pl.14.00-15.00 pagasta telpās apmeklētājus pieņem mežzinis 
Agris Jansons.

         Informāciju sagatavoja 
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe            

Raņķu pagastā
Īsais bezlietus periods ļāva uzbērt granti Smilgu ceļam, tādejādi uzlabojot brauk-

šanas apstākļus ļoti bedrainajā ceļa posmā. Decembrī un janvārī visu ceļu grāvmalas 
tika attīrītas no krūmiem, novākti kritušie un aizlūzušie koki.

Pirms novada ziemas sporta spēlēm tiks rīkotas raņķenieku spēles novusā, dam-
bretē, tenisā, zolītē. Jau šobrīd ceturtdienas vakaros no pl. 18.00 pagasta pārvaldes 
ēkā, bijušā bērnudārza telpās, ir iespēja spēlēt novusu, dambreti, galda hokeju.

Savukārt bibliotēkā no 1.februāra skatāma Skrundas mākslas studijas audzēkņu 
darinātie gobelēni.

Informāciju sagatavoja 
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs             

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina 
projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pie-
ņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Termiņš, kad tiks 
uzsākta projektu ie-
snieguma pieņemšana

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 05.02.2018. 
līdz 05.03.2018.  

Sludinājuma kop-
summa

Projektu konkursa 4.kārtā pieejamais publiskais finan-
sējums  ir 102`118.08 euro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 1.rīcībā “At-
balsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

4.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamat-
līdzekļu iegāde.

Projekti, kuros plānota būvniecība, netiks atbalstīti.
Projektu īstenoša-

nas termiņš
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņem-

šanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegu-

mu iesniegšana veidi 
(izvēlas vienu iesnieg-
šanas veidu)

Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta die-
nesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.
gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā 
noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt 
biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, 
Kuldīgā – 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas 
ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS 
vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumu).

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības 
stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesnie-
gumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā http://www.darisimpasi.lv/
leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.
lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-darisim-pasi/.

Kontaktinformācija - koordinatore Ieva Birbele, t. 29463295
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, e-pasts: darisim.pasi@gmail.com, 

www.darisimpasi.lv

Lauksaimniekiem
LLKC Kuldīgas birojs aicina apmeklēt 56 stundu mācību programmu “Uz 

tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”.
Programmā tiks apskatīti bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie 

normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība, audzējamo kultūraugu un mājlopu 
sugu vispārējs raksturojums bioloģiskai lauksaimniecībai, kā arī bioloģisko aug-
kopības un lopkopības produktu kvalitātes nodrošināšana, pārstrāde un ražošanas 
plānošana. Mācības notiks Kalna ielā 19, Kuldīgā. Norises laiks no 15. februāra 
līdz 9. martam. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalība mācībās bez maksas. Sīkāka 
informācija pa tālr.29147935, e-pasts linda.dudina@llkc.lv.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasāku-
ma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasāku-
ma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma 
nr. LAD030816/V35. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

No 2015. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. maijam Skrundas vidusskola 
piedalījās Erasmus+ KA219 projektā „Profession challenge in Europa-Be an 
architect of Your Future”2015-1-PL01-KA219-016795_3 kopā ar skolām no 
Kipras, Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Turcijas. 

Līdz 2017.gada 30.oktobrim katrai valstij bija jāiesniedz detalizēta projekta īste-
nošanas atskaite, kuru vērtēja citas, ne dalībvalsts izglītības aģentūras speciālists.
Tā rezultātā saņēmām vērtējumu, kas ļāva saņemt atlikušo projekta granta daļu 
pilnā apjomā.

Paldies visiem Skrundas vidusskolas skolēniem par ieguldīto darbu un atbalstu 
projekta īstenošanā, ģimenēm, kuras uzņēmās rūpes par ciemiņiem, Skrundas novada 
pašvaldībai, kultūras namam un jauniešu centram par sadarbību, Skrundas un citu 
novadu uzņēmējiem par atbalstu, sapratni un līdzdarbošanos, Rīgas Tehniskajai 
universitātei un aktīvajiem, atraktīvajiem, radošajiem pedagogiem, un skolas ad-
ministrācijai, kā arī tehniskajam personālam.

Jauniem projektiem bagātu Jauno 2018. gadu! Lai nepietrūkst spēka, ideju un 
izaicinājumu!

Aicinot uz turpmāko sadarbību,  projekta vadītājs - 
Ainārs Zankovskis un projekta koordinatore - Inese Pickaine
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2017.gada 26.oktobrī Nr. 9/2017
Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka Skrun-

das novada pašvaldības sociālo pabalstu 
veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu 
apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrī-
dēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Pabalsti tiek piešķirti šajos notei-
kumos noteiktā kārtībā un pabalstus 
piešķir tām personām, kuras faktiski 
dzīvo Skrundas novadā, deklarējot tur 
savu dzīves vietu. 

3. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, 
pabalstu var izmaksāt naudā vai par pa-
balsta summu apmaksāt pakalpojumus 
(preces), kas nepieciešami personas vai 
tās ģimenes locekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai.

II. PABALSTU VEIDI
4. P/a „Sociālais dienests” no sava 

budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pa-
balstus:

4.1. Pabalsts garantētā minimālā ie-
nākumu līmeņa (turpmāk tekstā GMI) 
nodrošināšanai,

4.2. Vienreizējs pabalsts krīzes si-
tuācijā,

4.3. Pabalsts bāreņiem,
4.4. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā,
4.5. Pabalsts audžu ģimenei,
4.6. Dzīvokļa pabalsts.
III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANA
5. Pabalsts garantētā minimālā ienā-

kuma līmeņa nodrošināšanai:
5.1. GMI pabalstu aprēķina, piešķir 

un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem,

5.2. GMI pabalstu izmaksu naudā da-
ļēji vai pilnībā, to var aizstāt ar pabalstu 
natūrā( ar uzskaiti naudā),

5.3. Iesniegumu par pabalsta piešķir-
šanu pieprasītājs var iesniegt vienlaikus 
ar iesniegumu novērtēt atbilstību trū-
cīgas ģimenes vai personas statusam 
vai pēc trūcīgas ģimenes vai personas 
statusa piešķiršanas,

5.4. Pabalstu par kārtējo mēnesi iz-
maksā 1 (viena) mēneša laikā no brīža, 
kad ģimene (persona) ir parakstījusi 
vienošanos par līdzdarbības pienāku-
miem, kas apliecina ģimenes (personas) 
gatavību iesaistīties savas situācijas 
uzlabošanā, kā arī ieradusies uz sociālās 

situācijas izvērtēšanu sociālā darbinieka 
noteiktajā laikā.

6. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā:
6.1. Vienreizējs pabalsts krīzes situ-

ācijā (situācija, kurā ģimene (persona) 
katastrofas vai citu no ģimenes (perso-
nas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati 
saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama 
psihosociāla vai materiāla palīdzība) 
tiek piešķirts līdz 145 EUR, pēc P/a 
„Sociālais dienests” iesniegtā iesnie-
guma, neizvērtējot personas (ģimenes) 
materiālo stāvokli,

6.2. Pabalstu piešķir ja, iesniegums 
saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā 
no krīzes situācijas iestāšanās.

7. Pabalsts bāreņiem:
7.1. Pabalsta apmēri:
7.1.1. sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei 250 EUR, apmērā vai 
par šo summu izsniedz sadzīves priekš-
metus un mīksto inventāru,

7.1.2. patstāvīgās dzīves uzsākšanai 
130 EUR un bērnam invalīdam kopš 
bērnības 215 EUR. Pabalstu izmaksā 
vienu reizi,

7.1.3. pabalstu ikmēneša izdevumu 
segšanai 100 EUR un, ja bērns ir invalīds 
kopš bērnības 110 EUR, ja bērns nepār-
traukti turpina mācības vispārējās vidē-
jās vai profesionālās izglītības iestādē, 
apgūst augstāko izglītību un ir sekmīgs,

7.1.4. pabalstu dzīvojamās telpas īres 
segšanai, ieskaitot komunālos mak-
sājumus, līdz pašvaldība nodrošina ar 
dzīvojamo platību,

7.1.5. pabalsta saņemšanai jāiesniedz 
iesniegums.

8. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā:
8.1. pabalsts tiek piešķirts skolēnu 

daļējai ēdināšanas apmaksai Skrundas 
novada pašvaldības dibinātajās izglītības 
iestādēs,

8.2. pabalsts tiek piešķirts ģimenēm, 
kuras atzītas par trūcīgām. Brīvpusdie-
nas saņem bērni, kuri  mācās vispāriz-
glītojošās skolās un apmeklē pirmskolas 
izglītības iestāžu 5gadīgo un 6gadīgo 
apmācības programmas,

8.3. pabalsts tiek piešķirts pamatojo-
ties uz vecāku iesniegumu katra mēneša 

1.un15.datumā,
8.4. pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas 

ģimenes statusa laiku.
9. Pabalsts audžu ģimenei:
9.1. Pabalsta apmēri:
9.1.1. pabalsts bērna (līdz 6 gadiem 

ieskaitot) uzturam 215 EUR. Pabalstu 
izmaksā katru mēnesi,

9.1.2. pabalsts bērna (no 7 līdz 17 
gadiem ieskaitot) uzturam 258 EUR. 
Pabalstu izmaksā katru mēnesi,

9.1.3. atlīdzība par audžu ģimenes pie-
nākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks 
par mēnesi, proporcionāli dienu skaitam 
par pamatu ņemot 113.83 EUR mēnesī,

9.1.4. vienreizējs pabalsts apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei 100 EUR,

9.1.5. pabalsts tiek piešķirts pēc lī-
guma noslēgšanas starp p/a “Sociālais 
dienests” un audžu ģimeni.

10. Dzīvokļa pabalsts:
10.1. dzīvokļa pabalstu var saņemt 

persona, kas deklarējusies Skrundas 
novada pašvaldībā, pastāvīgi dzīvo 
deklarētajā dzīves vietā un ir:

10.1.1. trūcīgas ģimenes (personas),
10.2. dzīvokļa pabalsts ietver komu-

nālo maksājumu pabalstu vai apkures 
pabalstu mājsaimniecībai,

10.3. dzīvokļa pabalsta apmērs per-
sonai vai ģimenei kurināmā iegādei ir 
120 EUR vienu reizi gadā. Pabalsts var 
tik piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā),

10.4. dzīvokļa pabalsta apmērs ģime-
nei vai personai komunālo maksājumu 
veikšanai ir: par 1 istabu dzīvokli – 120 
EUR, par 2 istabu dzīvokli – 180 EUR,  
par 3 un vairāk istabu dzīvokli – 240 
EUR.

10.5. pabalsts tiek piešķirts vienu reizi 
kalendārajā gadā un pārskaitīts komunā-
lo pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta 
pieprasītāja norādījuma.

IV. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS 
KĀRTĪBA

11. Par pabalsta piešķiršanu lemj 
Skrundas novada P/a „Sociālais die-
nests”.

12. Lai pretendētu uz šajos noteiku-
mos paredzētajiem pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstiem prasītājam P/a” 
Sociālais dienests” jāiesniedz:

12.1. iesniegums, kurā norāda vēlamo 
sociālās palīdzības veidu,

12.2. pabalsta pieprasītājs iesniedz da-
rījuma apliecinošu dokumentu (rēķinu, 
čeku u.c.) oriģinālus.

13. Darba spējīgai personai, kura vē-
las saņemt pabalstu un nestrādā, pirms 
pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas 
Nodarbinātības valsts aģentūrā, izņemot 
gadījumus, ja persona ir:

13.1. invalīds un saņem invaliditā-
tes pensiju vai sociālā nodrošinājuma 
pabalstu,

13.2. sieviete, kas atrodas grūtniecības 
un dzemdību atvaļinājumā,

13.3. viens no bērna invalīda vecā-
kiem,

13.4. jaunietis no 15 līdz 24 gadiem, 
kurš iegūst izglītību pilna laika dienas 
vispārējās vidējās, profesionālās mā-
cību iestādēs vai pilna laika studijās 
augstskolā.

14. pieprasītājs likumdošanā noteik-
tajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā 
norādīto ziņu patiesumu. 

15. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs 
un deklarācijā norādītie pilngadīgie 
ģimenes locekļi dod P/a ”Sociālais die-
nests” rakstisku atļauju iepazīties ar savu 
konta stāvokli, sociālās apdrošināšanas 
maksājumiem, nodokļu maksājumiem 
un īpašumiem, kā arī ar citu juridisko un 
fizisko personu rīcībā esošo informāciju 
un pārbaudīt pieprasītāja sniegtās infor-
mācijas patiesumu. 

16. Lai saņemtu sociālo palīdzību, 
ģimenēm vai personām pēc P/a ”So-
ciālais dienests” pieprasījuma ir jāveic 
līdzdarbības pienākumi.

17. Sociālais dienests, ja nepiecie-
šams, pirms pabalsta piešķiršanas veic 
pabalsta pieprasītāja sadzīves apstākļu 
apsekošanu.

18. P/a ”Sociālais dienests” pēc pabal-
sta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 
10 darba dienu laikā, ja normatīvajos 
aktos nav citu termiņu, novērtē perso-
nas vajadzības pēc pabalsta un pieņem 
lēmumu.

19. P/a „Sociālais dienests” pēc lēmu-
ma pieņemšanas informē personu par 
pieņemto lēmumu.

20. Pabalsta atteikuma gadījumā P/a 
”Sociālais dienests” lēmumu klientam 
paziņo rakstveidā, klientam skaidrojošā 
veidā, norādot atteikuma iemeslu, apstrī-
dēšanas termiņu un kārtību.

21. Piešķirto sociālās palīdzības 
pabalstu personai var izmaksāt naudā, 
natūrā par pabalsta summu apmaksā 
preces vai pakalpojumus, kas nepiecie-
šami personas vai tās ģimenes locekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai. 

22. Skrundas novada pašvaldībā ir 
noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/
personas atbilstību trūcīgās ģimenes/
personas statusam: 

22.1. par attiecināmiem īpašumiem 
nav uzskatāmi zeme un mežs ar kopējo 
platību līdz 10 ha, ko izmanto ienākumu 
gūšanai pamatvajadzību apmierināšanai, 

22.2. par īpašumu nav uzskatāmi 
viena garāža, viena automašīna, viens 
reģistrēts transporta līdzeklis, piekabe, 
viena lauksaimniecības tehnikas vienī-
ba, kas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 6 
mēnešiem.

VI. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS 
UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA 

23. Sociālais dienests pēc lēmuma pie-
ņemšanas informē personu par pieņemto 
lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabalsta 
piešķiršana atteikta – informācijā pabal-
sta saņēmējam norādāms atteikuma pa-
matojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzības kārtība. 

24. P/a Sociālais dienests” lēmumus 
par sociālā pabalsta piešķiršanu vai at-
teikumu var apstrīdēt Skrundas novada 
domē.

25. Domes pieņemto lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
likumā noteiktajā kārtībā.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
26. Noteikumi stājas spēkā likuma 

„Par pašvaldībām”45.panta noteiktā 
kārtībā.

27. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos spēku zaudē:

 Skrundas novada pašvaldības 2013.
gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr. 
22/2013 “Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Skrundas novada iedzīvotājiem”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 9/2017 

”Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
Paskaidrojuma raksta daļas Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības pamato-

jums
Esošie saistošie noteikumi Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” pieņemti 24.10.2013. Nepieciešams izstrādāt jaunus 

saistošos noteikumus par sociālās palīdzības sniegšanu Skrundas novadā, nosakot šīs funkcijas izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem informāciju, pamatojoties uz 
izmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumos, kuri stājas spēkā ar  2018.gada 1.janvāri

Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos iekļauti vairāki jauni termini skaidrojumi, noteikts pabalsts krīzes situācijā, noteikti ierobežojumi kustamajos un nekustamajos īpašumos, iz-
maiņas noteiktas GMI pabalsta izmaksas mērķī, izmainīta summa, ko var saņemt atgriežoties no  soda izciešanas no ieslodzījuma vietas , kā arī veiktas izmaiņas dzīvokļa 
pabalstā un pabalstā, bārenim un bez vecāku gādības palikušam  bērnam pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsti tiek izmaksāti attiecīgo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un plānotā budžeta ietvaros.

Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Skrundas novada Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.

Saistošo noteikumu projekta ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav ietekmes.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi sagatavoti 

Likuma „Par sociālo drošību” 11.pants, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtā un piektā daļa, likuma „Par pašvaldības palīdzību dzī-
vokļa jautājuma risināšanā” 25.pants, MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 un Nr.356 “Grozījumi MK 2010.30.03.”, MK 17.06.2009. noteikumi Nr.550, MK 15.12.2009. 
noteikumi Nr.1489, MK 04.09.2009. noteikumi Nr.872, 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2017.gada 26.oktobris Nr.11/2017
Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvok-

ļa (mājokļa) pabalsta apmēru, pieprasī-
šanas un piešķiršanas kārtību bērnam 
bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes 
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, 
no dienas, kad bērns sasniedzis piln-
gadību, līdz 24 gadu vecumam, kā arī 
izdevumu segšanas normatīvus, lēmuma 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstu, pilngadību sasniegušajam 
bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības, jāiesniedz Skrundas 
novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais 
dienests” (turpmāk SD) iesniegums par 
pabalsta piešķiršanu, īres vai apakšīres 
līgums un citi nepieciešamie dokumenti 
pabalsta saņemšanai.

3. Lēmumu par dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtī-

bu, 10 (desmit) darba dienu laikā no visu 
dokumentu saņemšanas, pieņem sociālā 
darba speciālists.

II. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
4. Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) 

pabalstu ir pilngadību sasniegušam bēr-
nam, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi 
pieņēmusi Skrundas novada bāriņtiesa.

5. Ja pilngadību sasniegušais bērns 
bārenis vai bērns, kurš palicis bez ve-
cāku gādības saņem šajos saistošajos 

noteikumos noteikto dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstu, viņš zaudē tiesības saņemt li-
kuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 3.panta 1., 2. un 5.punktā 
paredzēto palīdzību:

5.1.  īrēt pašvaldībai piederošo vai 
tās nomāto dzīvojamo telpu (3.panta 
1.punkts);

5.2. īrēt sociālo dzīvokli (3.panta 
2.punkts);

5.3. saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabal-

stu, kurš tiek piešķirts, pamatojoties uz 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 25.pantu;

5.4. Ja persona saņem šo dzīvokļa 
(mājokļa) pabalstu, vienlaicīgi nevar 
saņemt Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likumā 35.panta pirmā 
daļā un 2017.gada 26.oktobra Skrundas 
novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr.9/2017 ”Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Skrundas novada iedzīvo-
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tājiem” 15.punktā noteikto dzīvokļa 
pabalstu.

6. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piln-
gadību sasniegušam bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, 
piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietoša-
nu saistītu izdevumu segšanai:

6.1. izdevumiem par dzīvojamās 
telpas lietošanu (īres maksa, nepiecie-
šamie izdevumi par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām);

6.2. izdevumiem par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu 
(siltumenerģija apkures un karstā ūdens 
nodrošināšanai, elektroenerģija, patērē-
tais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai 
asenizācijas nodrošināšana, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav 
ietverti īres maksā vai nepieciešamajos 
izdevumos par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām.

7. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts piln-

gadību sasniegušam bārenim un bēr-
nam, kurš palicis bez vecāku gādības, 
tiek piešķirts 100% apmērā no kopējās  
maksājumu summas, bet nepārsniedzot 
50.00 euro mēnesī.  

8. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts piln-
gadību sasniegušam bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības, tiek 
izmaksāts reizi mēnesī pēc pamatojumu 
dokumentu iesniegšanas SD, dzīvokļa 
pabalstu pārskaitot pabalsta pieprasītāja 

norādītajā kontā vai namu apsaimnieko-
tājam. Pamatojumu dokumentus var ie-
sniegt gan uz vietas SD, gan elektroniski. 

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtība

9. Par pieņemto lēmumu SD paziņo 
iesniedzējam rakstveidā, Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā.

10. SD  lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt 
Skrundas novada domē, Raiņa ielā 11, 

Skrundā, Skrundas novadā.
11. Skrundas novada Domes pieņemto 

lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.

IV. Noslēguma jautājumi
12. Noteikumi stājas spēkā likumā 

“Par pašvaldībām” 45.panta noteiktā 
kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2017  

 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, dod pašvaldībām tiesības ar domes saistošiem noteikumiem noteikt kārtību kādā maksāt 

dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad 
sasniegta pilngadība, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Saistošie noteikumi dos iespēju bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pašam 
izvēlēties sev mājokli citā pašvaldībā un saņemt pabalstu.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta piekto daļu un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta 7.punktu.

2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir radīt vienotu normatīvo regulējumu pašvaldības pabalstu piešķiršanā konkrētām personu kategorijām Priekules novadā. 
2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta kārtība, kādā tiek piešķirti konkrēti pašvaldības pabalsti un noteikts šo pabalstu apmērs. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Uz 01.09.2017. novadā ir 1 (viens) bārenis un bez vecāku gādības palikuši bērni, kam pēc šāda pabalsta būtu nepieciešamība. 2018.gadā pilngadību ir sasniegs 
vēl 2 (divi) bērni. Plānotais, maksimālais piešķiramais dzīvokļa pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir 50.00 EUR mēnesī. Pabalsts tiks 
maksāts no p/a „Sociālais dienests” 2018.gada budžeta līdzekļiem.

Plānojot 2018.gada budžetu, šis pabalsta veids tiks iekļauts kopējā p/a „Sociālais dienests” budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām

5.1. Iestāde, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādē nav notikušas.
6.2. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv, kā arī pieejams Skrundas 

novada Domē un p/a „Sociālais dienests”.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 
„Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldī-
bas 2013.gada 24.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem 
Skrundas novada iedzīvotājiem” šādus 
grozījumus:

1.1. Papildināt 5.punktu ar apakšpunk-
tiem šādā redakcijā:

“5.6. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā,
5.7. Pabalsts aprūpei mājās,
5.8. Dzīvokļa pabalsts.”
1.2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem, 

kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu 
vecumu. Pabalsts 15 EUR apmērā tiek 
izmaksāts Skrundas novada iedzīvotāju, 
kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu 
vecumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju 
reģistra sniegtajām ziņām, sveikšanai.”

1.3. Papildināt noteikumus ar 7.1 pun-
ktu šādā redakcijā:

“7.1 Vienreizējs pabalsts, sasniedzot 
101, 102 un vairāk gadu vecumu. Pa-
balsts 50 EUR apmērā tiek izmaksāts 
Skrundas novada iedzīvotāju, kuri 
sasnieguši 101, 102 un vairāk gadu 
vecumu, pamatojoties un Iedzīvotāju 
reģistra sniegtajām ziņām, sveikšanai.” 

1.4. Papildināt noteikumus ar 10.1 

punktu šādā redakcijā:

“10.1 Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā.
Pabalsts tiek piešķirts bērnu pusdienu 

apmaksai (brīvpusdienas) Skrundas no-
vada pašvaldības dibinātajās izglītības 
iestādēs, tādā apmērā, kas atbilst paš-
valdības un attiecīgā ēdināšanas pakal-
pojumu sniedzēja noslēgtajam līgumam:

10.11. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, 
kuriem ar Skrundas novada bāriņtiesas 
lēmumu noteikta aizbildnība vai kuri 
ievietoti audžuģimenēs,

10.12. Pabalsts tiek piešķirts Skrundas 
novada daudzbērnu ģimenēm,

10.13. Pabalsts tiek piešķirts uz pilnu 
(no 1.septembra līdz 31.augustam) 
mācību gadu,

10.14. Pabalsts tiek izmaksāts, pār-
skaitot to uz bankas kontu pakalpojuma 
sniedzējam pēc piestādītā rēķina.”

1.5. Papildināt noteikumus ar 10.2 
punktu šādā redakcijā:

“10.2 Pabalsts aprūpei mājās:
10.21. Pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot 

personas materiālo stāvokli, vientuļām 
personām, kuras vecuma dēļ, garīga vai 
fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar 
veikt ikdienas darbus un kurām nav 
likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām 

personām nepieciešamo palīdzību,
10.22. Pabalsts tiek piešķirts perso-

nām, kurām slimības laikā vai atveseļo-
šanās periodā ir grūtības veikt ikdienas 
darbus un personisko aprūpi, kurām nav 
likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām 
personām nepieciešamo palīdzību,

10.23. Pabalsts tiek piešķirts bērniem 
invalīdiem vai pieaugušajiem ar garīga 
vai fiziska rakstura traucējumiem, ja 
ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ 
nespēj viņiem nodrošināt aprūpi,

10.24. Pabalsta saņemšanai nepiecie-
šams aprūpējamās personas iesniegums, 
ārsta slēdziens un P/a „Sociālais die-
nests” sociālā darbinieka informācija 
par apsekošanas rezultātiem,

10.25. Pabalsta saņemšanai aprūpētājs, 
aprūpējamais un P/a „Sociālais dienests” 
slēdz līgumu.

10.26. Pabalsta apmērs mēnesī:
10.26.1. 30 EUR - produktu, medi-

kamentu, saimniecības preču piegāde, 
ūdens ienešana un iznešana, maksājumu 
kārtošana, malkas ienešana, mediķu 
izsaukšana,

10.26.2. 40 EUR - produktu, medi-
kamentu, saimniecības preču piegāde, 

ūdens ienešana un iznešana, maksājumu 
kārtošana, krāsns kurināšana, malkas 
ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu 
izsaukšana, dzīvokļa uzkopšana, pa-
staigas,

10.26.3. 50 EUR - produktu, medi-
kamentu, saimniecības preču piegāde, 
ūdens ienešana un iznešana, maksājumu 
kārtošana, krāsns kurināšana, malkas 
ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu 
izsaukšana dzīvokļa uzkopšana, veļas 
mazgāšana, pastaigas, individuāla 
uzraudzība, personiskās higiēnas nod-
rošināšana – vannošana vai dušošana, 
nagu griešana, izkļūšana no gultas un 
iekļūšana gultā, palīdzība apģērbjoties 
un izģērbjoties.

1.6. Papildināt noteikumus ar 10.3 
punktu šādā redakcijā:

“10.3 Dzīvokļa pabalsts:
10.31. Dzīvokļa pabalstu var saņemt 

personas, kas deklarējušās Skrundas 
novada pašvaldībā, pastāvīgi dzīvo 
deklarētajā dzīvesvietā un ir:

10.31.1. Nestrādājoši, vientuļie pen-
sionāri neatkarīgi no pensijas lieluma,

10.31.2. Nestrādājošas, vientuļas, 
atsevišķi dzīvojošas personas ar invali-
ditāti, Černobiļas AES seku likvidētāji, 

neatkarīgi no pensijas lieluma,
10.31.3. Atsevišķi dzīvojošas personas 

ar invaliditāti un Černobiļas AES seku 
likvidētāji, kuru pensijas lielums ir līdz 
260 EUR mēnesī,

10.31.4. Nestrādājoši, atsevišķi dzīvo-
joši pensionāri, kuru pensijas lielums ir 
līdz 260 EUR mēnesī.

10.32. Dzīvokļa pabalsts ietver komu-
nālo maksājumu pabalstu vai apkures 
pabalstu mājsaimniecībai.

10.33. Dzīvokļa pabalsta apmērs per-
sonai vai ģimenei kurināmā iegādei ir 
120 EUR vienu reizi gadā. Pabalsts var 
tik piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā).

10.34. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģime-
nei vai personai komunālo maksājumu 
veikšanai ir: par 1 istabas dzīvokli – 120 
EUR, par 2 istabu dzīvokli – 180 EUR, 
par 3 un vairāk istabu dzīvokli – 240 
EUR.

10.35. Pabalsts tiek piešķirts vienu 
reizi kalendārajā gadā un pārskaitīts 
komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc 
pabalsta pieprasītāja norādījuma.”

2. Noteikumi stājas spēkā likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2017  
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 

“Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””
Paskaidrojuma raksta daļas Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu grozījumu projekts tika izstrādāts kā p/a „Sociālais dienests” iniciatīva, lai sava budžeta ietvaros 
sniegtu lielāku atbalstu Skrundas novada iedzīvotājiem.

Īss projekta satura izklāsts Noteikumu grozījumi paredz palielināt pabalsta apmēru Skrundas novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80, 85, 90 un 
vairāk gadu vecumu. Kā arī ieviests jauns pabalsta veids novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 101, 102 un vairāk gadu 
vecumu.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pabalsti tiek izmaksāti noteiktajā kārtībā un plānotā budžeta ietvaros.
Informācija par administratīvajām procedūrām Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Skrundas novada Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, 43.panta trešo daļu.  
Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Skrundas novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.

Skrundas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja L.Robežniece
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Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.21/2013

„Skrundas novada pašvaldības nolikums”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 

2013.gada 28.novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas 
novada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:

1. Svītrot 7.1.4.punktu, 7.1.11.punktu, 
7.2.4.punktu, 18.2.punktu, 18.3.punktu.

2. Izteikt 7.1.10.punktu šādā redak-
cijā:

“7.1.10. O. Kalpaka Rudbāržu sā-
kumskola,”.

3. Svītrot 7.2.8.punktu.
4. Svītrot 7.2.12.punktā vārdus “ar 

ārējo pakalpojumu punktu Sieksātē”.
5. Papildināt noteikumus ar 7.2.16.

punktu šādā redakcijā:
“7.2.16. Mākslas studija.”
6. Svītrot 11.punktā vārdus “un apaļos 

zīmogus ar pilnu pašvaldības nosauku-
mu un Latvijas Valsts ģerboni”. 

7. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Skrundas novada pašvaldība 

ir 100% kapitāldaļu turētāja kapitāl-
sabiedrībās SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” un SIA “Skrundas TV”.”.

8. Papildināt noteikumus ar 16.1pun-
ktu šādā redakcijā:

“16.1 Saziņai ar iedzīvotājiem pašval-
dība par pašvaldības budžeta līdzekļiem 
izveido un uztur: 

16.11. Skrundas novada informatīvo 
izdevumu „Skrundas novads”,

16.12. Skrundas novada pašvaldības 

oficiālo tīmekļa vietni www.skrunda-
snovads.lv.”

9. Papildināt noteikumus ar 16.2 pun-
ktu šādā redakcijā:

“16.2 Minētajos saziņas līdzekļos tiek 
publicēta pašvaldības informācija par 
aktuāliem jaunumiem novadā un domē, 
kā arī informācija, kas ir publicējama 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem.”.

10. Svītrot 17.4.punktu.
11. Papildināt noteikumus ar 17.5.pun-

ktu šādā redakcijā:
“17.5. biedrībā “Darīsim paši”.”.
12. Papildināt noteikumus ar 18.4.pun-

ktu šādā redakcijā:
“18.4. Kosiva (Ukraina).”.
13. Aizstāt 21.1.punktā skaitli “12” 

ar skaitli “15”. 
14. Svītrot 22.10.punktu.
15. Papildināt noteikumus ar 22.14.

punktu šādā redakcijā:
“22.14. bērnu reģistrācijas, uzņemša-

nas un atskaitīšanas komisija Skrundas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādē “Liepziediņš”,”.

16.Papildināt noteikumus ar 22.15.
punktu šādā redakcijā:

“22.15. medību koordinācijas komi-
sija,”.

17.Papildināt noteikumus ar 22.16.
punktu šādā redakcijā:

“22.16. darījumu ar lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas komisija,”.

18.Papildināt noteikumus ar 22.17.
punktu šādā redakcijā:

“22.17. pedagogu profesionālās piln-
veides programmu saskaņošanas ko-
misija,”.

19.Papildināt noteikumu ar 22.18.
punktu šādā redakcijā:

“22.18. bērnu un jauniešu nometņu un 
radošo darbnīcu projektu izvērtēšanas 
komisija,”.

20.Papildināt noteikumus ar 22.19.
punktu šādā redakcijā:

“22.19. interešu izglītības jautājumu, 
programmu izvērtēšanas un mērķdotāci-
jas sadales kārtības komisija,”.

21.Papildināt noteikumus ar 22.20.
punktu šādā redakcijā:

“22.20. pedagoģiski medicīniskā 
komisija,”.

22.Papildināt noteikumus ar 22.21.
punktu šādā redakcijā:

“22.21. starpinstitucionālās sadarbības 
komisija,”.

23.Papildināt noteikumus ar 22.22.
punktu šādā redakcijā:

“22.22. komisija atbrīvošanai no 
valsts pārbaudes darbiem.”.

24.Svītrot 36.12.punktā vārdus “bet 
ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos”.

25.Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:
“Katras politiskās partijas vai vēlētāju 

apvienības pārstāvju skaitu komitejā 
nosaka iespēju robežās proporcionāli 

no katras politiskās partijas vai vēlētāju 
apvienības ievēlēto deputātu skaitam.”.

26. Izteikt 41.7.punktu šādā redakcijā:
“41.7. pēc vajadzības sniedz atskaiti 

Domei par pašvaldības budžeta izpildi.”. 
27. Aizstāt 42.punktā vārdus “īpašumu 

privatizācijas” ar vārdiem “īpašuma 
atsavināšanas un iznomāšanas”.

28. Svītrot 46.punktā vārdus “pilsētas 
zemes komisija”.

29. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:
“49. Komiteju darbs notiek sēdēs. Ko-

miteju sēdes ir atklātas. Komiteju sēdes 
var tikt fiksētas audio vai video ierakstā. 
Video un audio ieraksti, kas nav saistīti 
ar komiteju sēžu darba nodrošināšanu, 
sēžu zālē nav atļauti.”.

30.Svītrot 62.punktu.
31. Svītrot 76.punktā teikumus “Par šo 

līgumu slēgšanu Domes priekšsēdētājs 
sniedz informāciju Domes kārtējās sēdes 
sākuma pārskatā. Šī saskaņošanas kārtī-
ba neattiecas un iepirkumu pašvaldības 
vajadzībām.”.

32.Svītrot 79.punktā teikumu “Par šo 
līgumu slēgšanu pašvaldības izpilddirek-
tors sniedz informāciju Domes kārtējās 
sēdes sākuma pārskatā.”.

33. Izteikt noteikumu 103.punktu šādā 
redakcijā: 

“103. Ja kāds no iepriekš pieņem-
tajiem lēmumiem netiek izpildīts no-
teiktajā termiņā, Domes priekšsēdētājs 

vai izpilddirektors sniedz informāciju 
Domei, norādot motīvus, kādēļ lēmums 
nav izpildīts.”. 

34. Izteikt noteikumu 128.punktu šādā 
redakcijā: 

“128. Pēc nepieciešamības Domes 
priekšsēdētājs un izpilddirektors pie-
ņem apmeklētājus novada pārvaldes 
centros, par ko informācija izliekama 
uz informācijas stenda pašvaldības 
administrācijas ēkā un pakalpojumu 
pārvaldēs, un publicējama pašvaldības 
interneta mājas lapā.”.

35. Izteikt noteikumu 129.punktu šādā 
redakcijā: 

“129. Domes deputāti rīko iedzīvotāju 
pieņemšanu ne retāk kā reizi divos mē-
nešos. Informāciju par domes deputātu 
pieņemšanas kārtību var saņemt pašval-
dības administrācijā.”.

36. Izteikt noteikumu PIELIKUMS 
Nr. 1 šādā redakcijā (skat. Pielikumu 
Nr. 1 uz 1 lpp.).

37. Izteikt noteikumu PIELIKUMS 
Nr. 2 šādā redakcijā (skat. Pielikumu 
Nr. 2 uz 1 lpp.).

38.Izteikt noteikumu PIELIKUMS Nr. 
3 šādā redakcijā (skat. Pielikums Nr. 3 
uz 1 lpp.).

39.Izteikt noteikumu PIELIKUMS Nr. 
4 šādā redakcijā (skat. Pielikums Nr. 4 
uz 1 lpp.).
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SKRUNDAS NOVADA PĀRVALDE 

Novada dome 

Domes priekšsēdētājs  

Pašvaldības izpilddirektors 

Priekšsēdētāja vietnieks Pašvaldības policisti (3) 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Struktūrvienības, 
kas pilda 

valsts deleģētās  
funkcijas 

Dzimtsarakstu 
nodaļa 
Vadītājs 

Darbinieks 

Būvvalde 
Vadītājs 
Arhitekts 

Būvinspektors 
Būvinspektora 

palīgs 
Apkopējs 

Kurinātājs / 
sētnieks 

Bāriņtiesa 
Vadītājs 
Sekretārs 

Bāriņtiesas 
locekļi (3) 

Administratīvo 
lietu nodaļa 

Attīstības  
nodaļa 

Izglītības 
nodaļa 

Finanšu  
nodaļa 

Pakalpojumu  
pārvaldes 

Iestādes 
 

Bibliotēkas Skrundas 
kultūras nams 

Aģentūra Kapitālsabiedrības 

Vadītājs 

VPVKAC 
speciālists 

Pašvaldības 
sekretārs 

Tehniskais 
sekretārs 

Auto transporta  
vadītāji (2) 

Informācijas 
tehnoloģiju 

speciālisti (2) 

Darba 
aizsardzības 
inženieris 

Vadītājs 

Projektu 
vadītājs 

Projektu 
speciālists 

Zemes lietu 
speciālists 

 
Sabiedrisko 

attiecību 
speciālists 

 

Vadītājs 

Jaunatnes 
lietu 

speciālists  

Metodiķi  
(2) 

Vadītājs 

Galvenais 
grāmatvedis 

Grāmatvedis 
- kasieris 

Nodokļu 
administrators 

Rudbārži 

Nīkrāce 

Raņķi 

Skrundas 
veselības un 

sociālās 
aprūpes centrs 
 

Nīkrāces 
pagasta 

veselības 
aprūpes punkts 

Jaunatnes 
darbinieki  

(3) 

Rudbāržu 
pagasta 

veselības 
aprūpes punkts Aprūpes nams 

„Valtaiķi” 

Skrundas 
pirmsskolas 

izglītības 
iestāde 

„Liepziediņš” 
 Skrundas 

vidusskola 
 Nīkrāces 

pamatskola 
 

Jaunmuižas 
pamatskola 

Skrundas 
mūzikas skola 

 

Rudbāržu 
bibliotēka ar ārējo 

pakalpojumu 
punktu Sieksātē 

Nīkrāces 
bibliotēka 

Antuļu 
bibliotēka 

Raņķu 
bibliotēka 

Skrundas 
pilsētas  

bibliotēka 

Skrundas 
bērnu 

bibliotēka 

Nīkrāces 
atpūtas 
centrs 

Rudbāržu 
kultūras 

nams 

Sociālais 
dienests 

SIA „Skrundas 
komunālā 

saimniecība” 

SIA „Skrundas TV” 

O. Kalpaka 
Rudbāržu 

sākumskola 

Mākslas 
studija  
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Skrundas kultūras nams 
 
 
 

 
 

 

Direktors 

Amatierkolektīvu 
 vadītāji 

Mākslinieciskās 
daļas vadītājs 

(Skrunda) 

Remontstrādnieks Sporta darba 
organizators 
(Skrunda) 

Raņķu 
kultūras un 

sporta darba 
organizators 

Nīkrāces 
kultūras darba 

organizators 

Rudbāržu 
kultūras darba 
organizators 

Noformētājs/ 
florists Noformētājs/ 

skaņotājs, 
gaismotājs 

Apkopēji 
(2) 
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pie Skrundas novada pašvaldības 
2018.gada 25.janvāra saistošiem 
noteikumiem Nr. 2/2018
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības
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noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas
novada pašvaldības nolikums””
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Raņķu pakalpojumu pārvaldes struktūra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Sētnieks Apkopējs Kurinātājs 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes struktūra
PIELIKUMS Nr.2

pie Skrundas novada pašvaldības 
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Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes struktūra
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Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes struktūra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Sētnieks Kasieris Autotransporta 
vadītājs 

Palīgstrādnieks 
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Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes struktūra
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Pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Sētnieks Ēku un 
apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 

Kasieris Autotransporta 
vadītājs 

Apkopējs 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2018

„Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma 
raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

1.1. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka tikai 
dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, un 24.pantu par pašvaldības nolikuma prasībām, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, kas nosaka, ka “atvasinātas publiskas personas orgāns, 
izveidojot pastarpinātās pārvaldes iestādi, izdod iestādes nolikumu. Uz pastarpinātās pārvaldes 
iestādes nolikumu attiecas šā likuma 16.panta otrās daļas noteikumi”.

1.2. Noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums” grozījumus 
saskaņā ar iepriekš pieņemtiem Skrundas novada domes lēmumiem par atsevišķu komisiju 
darbību izbeigšanu, jaunu komisiju izveidošanu, atsevišķu Noteikuma punktu precizēšanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Ar Centrālās Zemes komisijas 11.09.2017. lēmumu Nr. 10406 “Par saskaņojumu Skrundas 
novada Skrundas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu” un Skrundas novada domes 
29.09.2017. sēdes (prot. Nr. 6, 9.§) lēmumu izbeigta Skrundas pilsētas zemes komisijas darbība.

2.2. Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumi Nr. 408 “Noteikumi par politiski re-
presēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību 
uzskaiti” 01.07.2011. zaudējuši spēku, 25.01.2018. ar Skrundas novada domes lēmumu likvidēta 
politiski represēto lietu komisija.

2.3. Saskaņā ar Skrundas novada domes 27.07.2017. sēdes (prot. Nr. 4, 2.§) lēmumu apstip-
rinātas pašvaldības komisijas, līdz ar ko papildināts Noteikumu 22.punkts.

2.4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmo daļu izteikta Noteikumu 39.punkta 
redakcija.

2.5. Precizētas Noteikumu 12., 41.7., 49., 76., 79., 103., 128., 129. punkta redakcijas, precizēti 
Noteikumu pielikumi.

2.6. Papildināti Noteikumi ar 16.1, 16.2, 18.4. punktiem.
3. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Notei-
kumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba 
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par pro-
jekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Netiek prognozēta negatīva ietekme.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina Skrundas novada dome, Skrundas novada pašvaldības admi-
nistrācija.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2012 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un 
laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”

Pielikums Nr. 1
NOSACĪJUMI ĒKU NUMURZĪMEI

Ēku numurzīmju izmēri 220 x 320 mm.
Teksts uz ēku numura zīmēm ir Valsts valodā (Latviešu).
Pamatne krāsota - cinkota skārda vai alumīnija kompozītmateriāls.
Skrundas novada teritorijā jaunas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā- 
pulverkrāsa RAL 6005 vai līmplēve (piemēram, Oracal 060 vai analoga)

Pielikums Nr. 2
NOSACĪJUMI IELU UN LAUKUMU NOSAUKUMU PLĀKSNEI

Ielu un laukumu nosaukuma plākšņu izmēri 140 x 500 mm
Teksts uz ielu un laukumu nosaukuma plāksnēm ir Valsts valodā (Latviešu).
Pamatne krāsota - cinkota skārda vai alumīnija kompozītmateriāls.
Skrundas novada teritorijā jaunas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā- 
pulverkrāsa RAL 6005 vai līmplēve (piemēram, Oracal 060 vai analoga)

Nr.

Iela

Ēkas piederība

30mm
25mm
25mm

145mm

25mm
25mm
45mm

Iela
30mm
80mm
30mm

500mm

Skrundas novada pašvaldības policija informē 
par notikumiem decembrī

Saņem sūdzības
Decembrī vairākkārt saņemtas sūdzības par naktsmiera traucēšanu kādā daudzdzīvokļu 

mājā Dzeldā, Ziedu ielā. Skrundā, kādā no Liepājas ielas īpašumiem, tiekot pastāvīgi 
uz privātīpašuma zemes novietotas automašīnas, apgrūtinot īpašnieces pārvietošanos. 
11.decembrī saņemta informācija par, iespējams, nesaskaņotu  meža izciršanu un pri-
vātīpašuma zemes izbraukāšanu. Kāda sieviete sūdzējusies, ka cita sieviete ceļot viņai 
neslavu apmelojot. 14.decembrī saņemta sūdzība par kādu skolnieku Jaunmuižas skolā, 
kurš uzvedies agresīvi un nav neievērojis iekšējās kārtības noteikumus. Aizbraucot uz 
notikuma vietu, situācija atrisināta.

Konstatē pārkāpumus
4.decembrī pārbaudot pagaidu darbu algotos darbiniekus Nīkrāces pagastā, konstatēti 

pārkāpumi. Decembrī uzsāktas vairākas lietvedības par atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu neievērošanu. Rudbāžu pagasta pārvalde ziņojusi, ka Rudbāžu pagastā ap 
60 mājsaimniecībām nav noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekotāju. 6.decembrī ap-
sekojot Skrundas pilsētas teritoriju, pie veikala “Elvi” pamanīta smagā automašīna, kas 
novietota neatļautā vietā. Izteikts mutisks aizrādījums, un smagā mašīna tika pārvietota. 
Kādai personai izteikts mutisks aizrādījums par smēķēšanu neatļautā vietā. Vairāki cilvēki 
sabiedriskā vietā atradušies alkohola reibumā. 

Apseko teritoriju
Mēneša laikā apsekoti vairāki novada nesakoptie īpašumi. Skrundas pagastā pārbaudīts 

īpašums, kurā mājas sēta ir piegružota ar sadzīves atkritumiem. 
Sadarbojas ar dienestiem
6.decembrī saņemta informācija no Valsts policijas, ka Skrundā, Ziedu ielā, noticis 

ģimenes konflikts. Aizbraucot uz notikuma vietu, situācija atrisināta. 7.decembrī palīdzēts 
Skrundas sociālajam dienestam kāda slima pacienta nogādāšanā uz Grobiņas sociālo 
aprūpes namu “Iļģi”.

Zādzības
7.decembrī Jaunmuižā nepilngadīga persona izdarījusi zādzību ar iekļūšanu svešā 

īpašumā. Vainīgā persona noskaidrota.

Par notikumiem janvārī 
Nepieskatīti dzīvnieki
2.janvārī saņemta informāciju par klaiņojošiem kaķiem Saldus ielā. 5.janvārī sūdzē-

jušies par klaiņojošu suni  Rudbāžu pagastā. Noskaidrots suņa saimnieks, viņam izteikts 
mutisks brīdinājums par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu. 17.janvārī saņemta 
sūdzība par suni, kurš klaiņo nepieskatīts Skrundas pagastā, Videniekos un Raņķos, Raņķu 
pagastā. 19.janvārī izsaukts dzīvnieku ķērājs no Saldus dzīvnieku patversmes “Oposums”, 
lai noķertu un aizvestu uz patversmi kādu suni, kurš nemitīgi klaiņo apkārt un, iespējams, 
esot bijis agresīvs. Suni sastapt nav izdevies.  

Ziņo par iedzīvotājiem
Janvārī ziņots par kādu meiteni, kas aizbēgusi no mājām. Tāpat saņemta informācija par 

to, ka daudzdzīvokļu mājā kādu laiku neesot manīta kāda gados vecāka sieviete, kura arī ir 
mājas iedzīvotāja. Apsekojot dzīvokli, konstatēts, ka sieviete ir mirusi. 18.janvārī saņemta 
informācija, ka pazudis kāds četrpadsimtgadīgs jaunietis. Pārbaudīts, vai jaunietis varētu 
atrasties Skrundā. 22.janvārī ziņots, ka Skrundā pie “Lielveikala” O. Kalpaka ielā kāds 
vīrietis iegādājies un nodevis cigaretes nepilngadīgai personai. Visas iesaistītās personas 
noskaidrotas, uzsākta administratīvā lietvedība.

Saņem sūdzības
15.janvārī saņemta sūdzība, ka Dzeldā kādā daudzdzīvokļu mājas pagrabā mājas 

iedzīvotājs nodarbojas ar galdniecību, tērējot mājas kopējo elektrību. Kāds Cieceres 
iedzīvotājs sūdzējies, ka kādā daudzdzīvokļu mājā kaimiņi nerūpējas par koplietošanas 
skursteņa uzturēšanu un tā tīrīšanu. 18.janvārī sūdzība bijusi par to, ka Raņķu pagastā 
ziemas makšķerēšanas baudītāji, lai tiktu tuvāk Ventai, ar savu mašīnu braukuši pāri pri-
vātam lauksaimniecības laukam. Situācija atrisināta. Kāda sieviete sūdzējusies, ka viņu 
nemitīgi traucē telefona zvani, kuri, iespējams, ir reģistrēti Lietuvā. 25.janvārī saņemta 
informācija, ka kādā daudzzīvokļu mājā Skrundā, Kalēju ielā, mitinās vairākas personas 
bez dzīvesvietas deklarēšanas un nemaksā komunālos maksājumus.

Bojā elektrības vadus
3.janvārī Skrundā, Upes un Pērkona ielas krustojumā, sabojāti un izgāzti vairāki elek-

trības stabi, kā arī pārrauti vadi. Sadarbojoties Skrundas pašvaldības policijai un Valsts 
policijai, vainīgā persona tika atrasta.

Reibumā sabiedriskā vietā
Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, vairāki cilvēki saņēmuši brīdinājumus par atra-

šanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. 11.janvārī saņemta informācija, ka Skrundas 
autoostā kāds vīrietis traucē darbu autoostas darbiniekiem. Aizbraucot uz notikuma vietu, 
konstatēts, ka vīrietis atrodas nelielā alkohola reibumā un ar savu uzvedību traucē darbu 
citiem. Vīrietis nogādāts mājās, viņam izteikts mutisks aizrādījums. 22.janvārī kāds iereibis 
vīrietis, Kuldīgas iedzīvotājs, traucējis būvmateriālu veikala darbu. Pārdevējām pat nācies 
veikalu aizslēgt, lai uzmācīgo klientu neielaistu veikala telpās.

Nelieto atstarotājus
Apsekojot Skrundas novada teritoriju, konstatēts, ka vairāki cilvēki diennakts tumšajā 

laikā pārvietojas pa ceļa braucamo daļu bez jebkādiem atstarojošiem elementiem. Izsniegtas 
bezmaksas atstarojošās vestes.

Izmet atkritumus
3.janvārī saņemta sūdzība par atkritumu izsviešanu Saldus ielas daudzdzīvokļu mājas pa-

galmā. 12.janvārī Skrundas pašvaldības policija, apsekojot kādu vietu mežā, kur bieži tiek 
piegružots ar sadzīves atkritumiem, konstatēja, ka Valsts mežu teritorijā netālu no Skrun-
das – Aizputes šosejas izgāzti kārtējie sadzīves atkritumi. Vainīgā persona noskaidrota. 

Pamet automašīnu 
Rudbāržnieki ziņojuši, ka uz ceļa braucamās daļas Rudbāžu pagastā pamesta automa-

šīna, kura tur atradusies jau vairākas dienas. Noskaidrots automašīnas īpašnieks, kurš 
automašīnu savācis. 

Sadarbojas ar dienestiem 
Sniegta palīdzība Skrundas sociālajam dienestam kādas sievietes nogādāšanā uz mājām. 

Noskaidrotas vairākas nepilngadīgas personas, kuras zog saldumus Skrundas veikalos. 
Informācija nodota VP.

Apdraud cilvēkus
19.janvārī apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju tumšajā diennakts laikā, konstatēts, ka 

kāds Audi markas automašīnas vadītājs estrādes autostāvvietas teritorijā apzināti vadīja 
mašīnu sānslīdē, ļaujot mašīnas riteņiem izspolēt.

Satiksmes drošība
22.janvārī Rudbāržu pagastā no pašvaldības ceļa pazududusi transporta masas ierobežo-

juma ceļa zīme. 24.janvārī uz autoceļa Skrunda- Dzelda avarēja automašīna. Nodrošināta 
satiksmes drošība līdz automašīnas evakuācijai.

Patvaļa
25.janvārī saņemta informācija par īrnieku patvaļīgi ierīkotu elektrības ievadu privāt-

īpašumā Skrundas pagastā. Īrnieki solījuši to noņemt.

Informāciju apkopoja pašvaldības policijas inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde
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2017.gada 28.decembra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 14/2017 „Grozījumi Skrundas 
novada pašvaldības 2017. gada 26. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 
„Skrundas novada pašvaldības 2017. 
gada budžets”.

Dome apstiprināja Skrundas nova-
da pašvaldības amatu sarakstu 2018. 
gadam.

Dome grozīja Skrundas novada domes 
26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§) apstip-
rinātā nolikuma „Par atlīdzību Skrundas 
novada pašvaldībā” ar grozījumiem at-
tiecīgus punktus un  noteica, ka lēmums 
stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Dome 2018.gadā Kurzemes plāno-
šanas reģionam piešķīra finansējumu 
1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci 
simti euro, nulle centi) apmērā reģiona 
Administrācijas kapacitātes stiprināša-
nai, labās prakses apgūšanas brauciena 
organizēšanai.

Dome nolēma slēgt līgumu  ar SIA 
“Liepājas RAS” par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonā “Ķīvītes” Skrun-
das novada administratīvajā teritorijā 
radītajiem atkritumiem un  noteica 

līguma darbības laiku līdz 2027.gada 
31.decembrim.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošo noteikumus Nr. 
13/2017 „Par Skrundas pilsētas un 
Skrundas pagasta ielu uzturēšanas un 
lietošanas kārtību”.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 
9/2017 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 
precizēto redakciju.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
30.11.2017. sēdes (prot. Nr. 8, 10.§) 
lēmumu “Par Skrundas novada pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 12/2017 
“Grozījumi Skrundas novada pašval-
dības 2013.gada 24.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 23/2013 “Par pabalstiem 
Skrundas novada iedzīvotājiem”” ap-
stiprināšanu”, un apstiprināja Skrundas 
novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 12/2017 “Grozījumi Skrundas nova-
da pašvaldības 2013. gada 24. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par 
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotā-
jiem”” jauno redakciju.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
29.09.2017. sēdes (prot. Nr. 6, 3.§) lēmu-
mu „Par Skrundas novada pašvaldības 

saistošo noteikumu Nr.7/2017 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemē-
rošanu Skrundas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 2018.gadā” 
apstiprināšanu”.

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 

Dome nolēma konceptuāli atbalstīt 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, 
pieteikuma sagatavošanu CFLA 4.3.1 
specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER 
izmantošanu centralizētajā siltumapgā-
dē” otrai iesniegumu atlases kārtai, lai 
projekta ietvaros rekonstruētu 324 m 
siltumtrasi.

Dome slēdza deleģēšanas līgumu ar 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
par pašvaldības administratīvās teritori-
jas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās 
apsaimniekošanu līdz 31.12.2018. 

Dome nolēma paaugstināt sadzī-
ves atkritumu savākšanas maksu ar 
01.01.2018. uz 9.41 EUR (deviņi euro, 
četrdesmit viens cents) par 1 m3 un PVN.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

DDome pagarināja Aizsardzības mi-
nistrijai bezatlīdzības lietošanas termiņu 
nekustamam īpašumam „Mežaine”, 
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, līdz 
31.03.2018.

Dome pagarināja ar SIA „RIPO-A” 
garāžas (kopējā platība 66.6 m2) Liepā-
jas ielā 12, Skrundā, nomas līgumu uz 
5 gadiem.

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu par nekustamā īpašuma 
„Blantiņi” Rudbāržu pagastā zemes 
vienības sadalīšanu, piešķīra atdalāmai 
zemes vienībai 6.7 ha platībā nosauku-
mu „Lauku blantiņi”, zemes vienības  
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; atstāja paliekošai ze-
mes vienībai 4.1 ha platībā nosaukumu 
„Blantiņi”, zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības pro-
jekta lietu par nekustamā īpašuma Ventas 
ielā 5B, Skrundā, zemes vienība sadalī-

šanu. Dome piešķīra atdalāmai zemes 
vienībai 0.1930 ha platībā adresi Raiņa 
iela 15A, zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve, un atstāja paliekošai 
zemes vienībai 0.0949 ha platībā adresi 
Ventas iela 5B, zemes vienības  lietoša-
nas mērķis – 1104 – transportlīdzekļu 
garāžu apbūve.

Dome atzina par bīstamām un nojauks 
ēkas „Priedaiņi”, Nīkrāces pagastā: dzī-
vojamo māju un kūti-šķūni.

Dome izslēdza no pašvaldības bi-
lances dzīvokļus Skrundas pagastā: 
Kušaiņos: Kušaiņu ielā 4-6; Kušaiņu 
ielā 4-22; Torņa ielā 2-11; Ceriņu ielā 
1-5;  Jaunmuižā: „Sudrabiņi”-4; Avotu 
ielā 18-13; Avotu ielā 18–27.

Dome iznomās Jaunsardzes un infor-
mācijas centram O.Kaplaka Rudbāržu 
sākumskolas 1.stāva telpas Nr.001-71, 
001-70, 001-65, 00164 un 2.stāva telpas 
Nr.001-55, 001-54, 001-53 ar kopējo 
platību 200.2 m2 nomā uz 1 gadu un 
noteica nomas maksas cenu EUR 1.00 
(viens euro, nulle centi) par telpu 1 m2 
un PVN.

Dzīvokļu jautājumi
Dome 1 personai anulējadeklarēto 

dzīvesvietu Skrundas pagastā.

2018.gada 25.janvāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
1/2018 „Skrundas novada pašvaldības 
2018.gada budžets”.

Dome nolēma noraidīt 1 personas 
lūgumu par radušos zaudējumu 1006.12 
EUR (viens tūkstotis seši euro, divpad-
smit centi) apmērā (morālais kaitējums 
– 999.00 EUR (deviņi simti deviņdesmit 
deviņi euro, nulle centi), finansiālais 
– pilnvaras apstiprināšanas izdevumi 
– 7.12 EUR (septiņi euro, divpadsmit 
centi)) atlīdzināšanu.

Dome apstiprināja viena skolēna 
izmaksas Skrundas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs 2018.gadā. 

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības 2017.gada 26.oktobra sais-
tošo noteikumu Nr. 9/2017 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Skrundas novada 
iedzīvotājiem” atkārtoti precizēto re-
dakciju.

Dome apstiprināja Skrundas novada 

pašvaldības 2017.gada 29.decembra 
saistošo noteikumu Nr. 12/2017 „Grozī-
jumi Skrundas novada pašvaldības 2013.
gada 24.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 23/2013 “Par pabalstiem Skrundas 
novada iedzīvotājiem”” precizēto re-
dakciju.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
30.11.2017. sēdes (prot. Nr. 8, 9.§) lēmu-
mu „Par precizējumiem Skrundas nova-
da pašvaldības 2017.gada 29.septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Gro-
zījumi Skrundas novada pašvaldības 
2013.gada 28.novembra saistošajos no-
teikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada 
pašvaldības nolikums”” un apstiprināja 
Skrundas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 2/2018 “Grozījumi 
Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 
28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 
21/2013 “Skrundas novada pašvaldības 
nolikums””.

Dome slēdza vienošanos par grozīju-
miem 28.11.2013.pārvaldes uzdevuma 
deleģēšanas līgumā Nr. 5-42-5/51/2013 
saskaņā ar pielikumu Nr. 6.

Dome izbeidza darba tiesiskās attiecī-
bas ar Sigitu PICULI kā  p/i “Skrundas 
veselības un sociālās aprūpes centrs” 
direktori ar 11.02.2018., pamatojoties uz 
“Darba likuma” 100. panta pirmo daļu 
un iecēla Janu LINDI par p/i “Skrundas 
veselības un sociālās aprūpes centrs” 
direktori ar 12.02.2018., profesijas kods 
1120 01, slēdzot ar viņu darba līgumu 
uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes 
laiku uz trīs mēnešiem.

Dome piešķīra nekustamajam īpašu-
mam „Veclancenieki” Raņķu pagastā 
adresi „Veclancenieki”, Raņķu pagasts, 
Skrundas novads, LV-3323.

Dome likvidēja Skrundas novada 
pašvaldības politiski represēto lietu 
komisiju un izdarīja grozījumus Skrun-
das novada pašvaldības 2013.gada 
28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 
21/2013 “Skrundas novada pašvaldības 
nolikums”.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-

šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/1 no 
08.01.2018. par kustamās mantas - auto-
busa ISUZU TURQUISE, valsts numurs 
HB2934, izlaiduma gads 2008., izsoli.

Dome nolēma pārdot nekustamo īpa-
šumu - dzīvokli „Pumpuri”-10 Skrundas 
pagastā ar kopējo platību 52.9 m2, par 
brīvu cenu 1200.00 EUR (viens tūkstotis 
divi simti euro, nulle centi).

Dome uzņems dzīvokli Liepājas ielā 
45-8, Skrundā, bilancē par kadastrālo 
vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.

Dome sadalīja nekustamo īpašumu 
„Lāčplēši” Skrundas pagastā un atdalā-
mai zemes vienībai 8.4 ha piešķīra jaunu 
nosaukumu „Laukmaļi”, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Dome izveidos ēkas īpašumu un ga-
rāžai Nr. 5 piešķirs adresi Dārza iela 9, 
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324.

Dome iznomās 1 personai zemes 

vienību 0.36 ha platībā „Lēģerniekos”, 
Nīkrāces pagastā, uz 10 gadiem biško-
pībai un noteica zemes vienībai nomas 
maksu gadā 1.5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības. 

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome nodos  SIA „Skrundas komunā-
lā saimniecība” apsaimniekošanā nekus-
tamo īpašumu Vakara ielā 5A, Skrundā, 
atkritumu šķirošanas laukuma izveidei. 
Dome nepagarinās līgumu ar 1 personu 
par angāra Vakara ielā 5A nomu, nosakot 
būves atbrīvošanas termiņu 01.06.2018. 
Dome uzdeva SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība” pārņemt angāru Vakara 
ielā 5A.  

Dzīvokļu jautājumi
Dome 2 personām anulēja deklarētās 

dzīvesvietas Skrundas novadā.

Skrundas novadapašvaldības  
2018. gada pamatbudžets
Kods/

numurs pēc 
kārtas

Pozīcijas nosaukums

Apstipri-
nātais 2018. 
gada plāns, 

euro
I. KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 4 868 483

1.0 Nodokļu ieņēmumi 2 187 784
9.0.0.0 Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 4 200
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 1 000
13.0.0.0 Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdo-

šanas
16 000

18.0.0.0 Valsts budžeta transferti 2 277 779
19.0.0.0 Pašvaldību budžeta transferti 90 000
3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 291 720
II. KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 5 524 956

01.000 Vispārējie valdības dienesti 736 934
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 116 055
04.000 Ekonomiskā darbība 111 172
06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaim-

niekošana
898 841

07.000 Veselība 326 787
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 544 489
09.000 Izglītība 2 102 895
10.000 Sociālā aizsardzība 687 783

Skrundas novada pašvaldības 
2018. gada speciālais budžets

Kods/nu-
murs pēc 

kārtas
Pozīcijas nosaukums

Apstipri-
nātais 2018. 
gada plāns, 

euro
I. KĀRTĒJIE GADA IEŅĒMUMI 166 105

5.5.0.0 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atse-
višķas preces ( dabas resursu nodoklis)

5 000

18.6.2.0 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim ( autoceļu uzturēšanai)

161 105

II. KĀRTĒJIE GADA IZDEVUMI 200 242

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 200 242
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 200 242

Skrundas novada Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs pieņem iesniegumus
1.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai - pabalsti vecākiem, strādājošiem 

(slimības, zaudējot darbu, gūstot darba traumu), apbedīšanas pabalsti, pabalsti 
invalīdiem, dažādas izziņas u.c. 

2.Valsts ieņēmuma dienestam - elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas 
iesniegšana/piešķiršana, gada ienākumu deklarāciju pieņemšana par 2017. 
gadu par pārmaksāto nodokļu atgūšanu sāk pieņemt no 01.03.2018., iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atvieglojumi.

3.Lauksaimniecības datu centram - mājdzīvnieku reģistrācija (suņu, kaķu, 
sesku).

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. T. 63331555, 29284087, 
e-pasts: skrunda@pakalpojumucentri.lv

Skolu ziņas
Nīkrāces pamatskolā 
Nīkrāces pamatskolā ir uzsākta klinšu kāp-

šanas torņa būvniecība projekta „Kāpšanas 
torņa izveide un ekipējuma iegāde Nīkrāces 
pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam” 
ietvaros. ESF projekta “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītības” ietvaros 
skolēni piedalījās Radošajā NEdarbnīcā “Es 
būšu darba tirgū”. Nīkrāces pamatskola ap-
meklēja Talsu dzīvnieku patversmi „Ausma”, 
kur nogādāja dzīvniekiem saziedotās lietas 
(suņu un kaķu barību, siltās segas, makaronus, 
putraimus).  Skolēni piedalījās arī Karoga 
dienā Skrundā militarizētajās sporta spēlēs. 

Informāciju sagatavoja Nīkrāces pakal-
pojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa
Jaunmuižas pamatskolā
19. janvārī pie skolas tika aizdegts piemi-

ņas ugunskurs, atceroties 1991. gada barikā-
des. Pasākuma laikā skolēni noklausījās īsu 
vēsturisku ieskatu par šo laiku. No 22.-26. 
janvārim pirmsskolas grupu bērni skolotāju 
Ilzes un Līgas vadībā veica projektu darbu 
“Dažādie mājokļi”. Bērni aktīvi iesaistījās 
dažādās aktivitātēs, veica izpēti par to, kas 
ir mājoklis, kāds tas var būt, veidoja radošos 
darbiņus, iesaistījās rotaļās. Savu paveikto 
darbu pirmsskolēni prezentēs skolas bērniem.

    Informāciju sagatavoja Jaunmuižas 
pamatskolas skolotāja Irina Freimane

Skrundas mūzikas skolā
15.janvārī Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskolā notika Latvijas profe-
sionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas “Vijoles spēle” valsts 
konkursa II kārta. No Skrundas mūzikas 
skolas piedalījās 7.vijoles klases audzēkne 
Megija Jurdža (skolotāja Sandra Nikovska) 
un ieguva atzinību.
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja 
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.

Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Notikumu kalendārs 
Skrundā

5. februārī pl.17.30 Skrundas bibliotēkā Dāmu klubiņa nodarbība. Tēma - 
vēlmju kolāža Jaunajam gadam. Gaidām jaunas dalībnieces!

No 9. februāra Skrundas k/n mazajā zālē skatāma Vladislava Kundziņa 
fotoizstāde “Skotija  - latvieša acīm”. Izstādes autors, kurš daudz ceļo un aktīvi 
piedalās dažādās fotoizstādēs, piedāvā ieskatu savdabīgajās Skotijas ainavās. 
Fotogrāfijas raksturo Skotijas pārsteidzošo dabu – zaļojošas ielejas, stāvās 
kraujas un klintis. Mirdzošo ezeru ūdeņos spoguļojas apkārtējo kalnu virsotnes 
un viduslaiku pilis. Izstādē aplūkojami arī izteiksmīgi dzīvnieku fotoattēli. 
Izstādes atklāšana, tikšanās ar autoru un sarunas par ceļojumiem pie tējas tases 
9. februārī pl.18.00.

10. februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā vokālo ansambļu sadziedā-
šanās koncerts “Tavā tuvumā”. Koncertā piedalīsies Skrundas k/n sieviešu 
vokālais ansamblis “Romance”, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra 
vokālais ansamblis “Šokolāde”, Lieģu k/n jauktais vokālais ansamblis “To-
nuss”,   Kalvenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”, Aizputes 
kn vīru vokālais ansamblis “Kurši” un Bikstu pagasta vīru vokālais ansamblis 
„Optimisti”. Pl.22.00  BALLE kopā ar muzikantiem no Mārupes. Ieeja – EUR 
3.00. Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556. 

16. februārī pl.19.00  Skrundas kultūras namā Skrundas Jauniešu  amatier-
teātra izrāde. Arta Dzīle “Pagrabs”. Režisore Anda Stiba. Ieeja - bez maksas.

24. februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā komiķa Maksima Trivaške-
viča Stand- Up komēdijas izrāde „Humors pa latviski”. Maksims Trivaškevičs 
ir viens no aktīvākajiem vietējās komēdijas scēnas pārstāvjiem, kurš nemitīgi 
priecē skatītājus visā Latvijā. Pamanījies uzstāties gandrīz visās Latvijas pilsē-
tās, lielākajos Latvijas mūzikas un mākslas festivālos, kā arī saņēmis ovācijas 
ārzemju auditorijās. Skrundā viesosies jau otro reizi. Ieeja: EUR 2.00.

9. martā plkst.19.00 Skrundas kultūras namā izrāžu apvienība „Pannas 
Teātris” skatītājiem piedāvā jaunu izrādi, komēdiju “OPTIMISTS”, kurā to, 
kā kulties pa dzīvi, izkuļoties un paliekot optimistam, rādīs izrādes autors Uģis 
Segliņš, režisors Juris Rijnieks un galvenās lomas atveidotājs – aktieris Gints 
Grāvelis. Biļetes iepriekšpārdošanā no 5. februāra Skrundas bērnu bibliotēkā. 
Biļešu cenas  iepriekšpārdošanā:   EUR 7.00; 8.00; pasākuma dienā:  EUR 
10.00; 12.00. Biļetes var iegādāties arī “Biļešu paradīzes” kasēs un https://
www.bilesuparadize.lv/lv/

Nīkrācē
9.februārī pl.20.00 Nīkrāces atpūtas centrā Snēpeles amatierteātris viesosies 

ar Leldes Stumbres lugu “Plīvurītis ar punktiņiem”.
14. februārī pl.9.00 Nīkrāces veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
24.februārī pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā vaska sveču meistarklase. Pie-

teikties pie kultūras darba organizatores. Dalībnieku skaits ierobežots.
3.martā pl.17.00 Lēnās, pie Memoriālās sienas, notiks piemiņas pasākums, 

veltīts Kalpaka bataljona vīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim, virs-
leitnantam Paulam Blūmam. Pasākumā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku, 
Zemessardzes un Jaunsardzes pārstāvji, NBS orķestris un Skrundas kultūras 
nama vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”. Pasākuma laikā jaunsargi nodos 
svinīgo zvērestu.

Rudbāržos
4.februārī pl.17.00 Rudbāržu kultūras namā Rudbāržu amatierteātris “Spēl-

maņi” aicina noskatīties J.Alunāna lugu “Draudzes bazārs”.
9.februārī pl.17.00 Meteņdienas pasākums “Slaidi laidu ap Meteni” kopā 

ar folkloras kopu “Kamenīte”.
Līdz 7. februārim O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas Varoņu zālē Latvijas 

Nacionālā vēstures muzeja mobilā stenda izstāde “Latvija Brīvības cīņu laikā. 
1918.-1921.” Ieeja bez maksas.

Februāris Skrundas jauniešu centrā 
Laiks jauniešu centrā būs notikumiem bagāts – plānojam radoši darboties gan 

kopā ar jauniešiem, gan „Māmiņu skolā”.
Februāri iesāksim ar radošo darbnīcu „Skrundapols”.  Aicināsim jauniešus kopā 

izgatavot populārās spēles „Monopols”  Skrundas versiju. 
No 12. līdz 16. februārim svinēsim draudzības nedēļu - ikvienam būs iespēja 

izgatavot īpašu draudzības rokassprādzi.
13. februārī pl.14.00 jauniešu centrā ciemosies lieliskais pavārs Žanis jeb Raivo 

Behmanis, lai dalītos stāstos un pieredzē par veselīga ēdiena gatavošanu. Mums būs 
fantastiska iespēja palutināt sevi ar kādu no Žaņa gatavotajiem meistardarbiem. Mīļi 
gaidīts ikviens interesents!

No 19. februāra ļausimies radošam lidojumam un dosim dažādiem materiāliem 
iespēju atdzimt no jauna. Divu nedēļu garumā radīsim darbiņus no otrreiz izman-
tojamiem materiāliem.

Varbūt arī Jums mājās ir lietas, kas plauktos krāj putekļus? Ļoti priecāsimies, par 
materiāliem radošajām darbnīcām (dzijām, audumu atgriezumiem, pogām u.c.).

Izzini un iedvesmojies!
Nu jau par tradīciju kļuvusi kopā sanākšana brīvprātīgajiem jauniešiem, lai 

atskatītos uz paveikto iepriekšējā gadā un iedvesmotos turpmākai darbībai. Šoreiz 
šis maģiskais brīdis būs 11.februārī pl.13.00 Skrundas novada multifunkcionālajā 
jaunatnes iniciatīvu centrā. Lai papildinātu savu resursu bagāžu, arī šajā reizē mēs 
esam aicinājuši īpašu viešņu Mairu Dzeni, Latvijas intelektuālās attīstības fonda un 
nodibinājuma “Zinātnes un mācību centrs “Cilvēks un visums”” dibinātāju, sociāli 
emocionālo prasmju treneri. Maira stāstīs par sevis izzināšanas nozīmi, ko nozīmē 
pats vārdu savienojums “sevis izzināšana”, kādēļ tas ir svarīgi ikvienam.  Visu šo 
filozofiju centīsimies pārnest uz praksi, simulējot situācijas spēlēs jeb pielietojot 
pieredzē balstītas mācīšanās modeli. Tas palīdzēs darbībā izprast, ko īsti nozīmē 
sevis izzināšana praktiski, un iegūt jēgpilnas atziņas par spēles laikā gūto pieredzi.

Šogad ēnu diena norisināsies 14.februārī.
1.- 12.klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, interesējieties 

un piesakieties savlaicīgi, lai varat iepazīt sev vēlamās profesijas pārstāvja ikdienu, 
darba specifiku! Vairāk informācijas http://enudiena.lv/

Esi informēts par notiekošo jaunatnes jomā, seko līdzi Skrundas novada 
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra informācijai:

Facebook: @skrundasjauniesucentrs, Twitter: @SkrundasJ, 
Instagram: @SkrundasJC!

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes darbinieces Baiba Eversone un Eva Behmane

4. februāris Pl.10.00 Sacensības telpu strītbolā 
3 : 3

Skrundas vidus-
skolas sporta zālē

4. februāris Pl.10.00 Individuālās sacensības 
šahā

Skrundas vi-
dusskolā, ieeja no 
sporta zāles

10. februāris Pl.10.00 Sacensības novusā pāriem 
(dubultspēles)

Rudbāržu sporta 
zālē

11.februāris Pl.10.00 Sacensības galda tenisā Skrundas vidus-
skolas sporta zālē

11. februāris Pl.10.00 Individuālās sacensības 
dambretē

Skrundas vi-
dusskolā, ieeja no 
sporta zāles

17. februāris Pl.10.00 Zemledus makšķerēšana Dzeldā, Lankal-
nu HES

18. februāris Pl.10.00 Sacensības kāršu spēlē 
“Zolīte” komandām (neatka-
rīgi no dzimuma: 4 spēlētāji)

Skrundas kultū-
ras nama zālē

24. februāris Pl.10.00 Florbols (4+1) Skrundas vidus-
skolas sporta zālē

3.martā Pl.10.00 Sacensības jauktajām ko-
mandām volejbolā (4 vīrieši 
+ 2 sievietes)

Skrundas vidus-
skolas sporta zālē

Skrundas novada atklātās ziemas sporta spēles

Dienās, kad sacensības  notiek telpās, katram sportistam vienu reizi būs iespēja 
piedalīties dartā! Sacensībās atļauts startēt 2002.gadā dzimušajiem un vecākiem.

3.martā pl.20.00 Skrundas kultūras namāSportistu balle.

Bibliotēku ziņas
Antuļu bibliotēka
Līdz 28.februārim izstāde „Mana  

kafijas krūzīte” (kafijas krūzītes no 
jaunmuižnieku privātajām kolekcijām).

8.februārī pl.14.00 Jaunmuižas pamat-
skolā viesosies filmu studija “Animāci-
jas brigāde” ar kinolektoriju “Iepazīsties 
– leļļu kino!” Varēs uzzināt, kā izgatavo 
lelles, ko dara operators un animators, 
kā filmas ieskaņo un vēl daudz ko citu 
par kino! Būs iespēja redzēt jaunākās 
latviešu leļļu filmas. Aicinām visus inte-
resentus apmeklēt šo pasākumu!

Nīkrāces bibliotēka
Izstādes februārī:„Gada dabas sim-

boli- 2018”; “Es palikšu Jums neizdi-
bināta” - dzejniecei Ārijai Elksnei – 90.

Raņķu bibliotēka
Izstādes februārī:Skrundas māks-

las studijas audzēkņu veidotie sienas 
dekori – gobelēni;  „Dzejniecei Ārijai 
Elksnei -90”.

Rudbāržu bibliotēka
Izstādes februārī:”Iesaku izlasīt “- 

latviešu autoru darbi ( pirmā izstāde 
ciklā „Latvijas 100 gadi rakstniecībā”; 
“Es visu mūžu...”- dzejniecei Ārijai 
Elksnei – 90.

Skrundas pilsētas bibliotēka
20.februārī pl.16.00 Skrundas pilsētas 

bibliotēka aicina uz tikšanos ar profesoru 
gastroenterologu Anatoliju Danilānu un 
ceļotāju, rakstnieku Pēteri Strubergu. 
Pasākums notiks kultūras nama mazajā 
zālē. Pēc pasākuma būs iespēja iegādā-
ties jauno Antolija Danilāna grāmatu 
“Dzīvo vesels!”. Visi mīļi gaidīti.

Skrundas bērnu bibliotēka
12.februārī radošā darbnīca bērniem 

„Ziedu prieks Valentīndienā” (veidosim 
dekorus mīlestības svētku noskaņai).

13. februārī grāmatu maiņa PII „Lie-
pziediņš”.

14.februārī „Cepamdiena bibliotēkā”.
27.-28. februārī „Daiļliteratūras die-

na” Skrundas PII „Liepziediņš” au-
dzēkņiem.

Izstāde „Gada dabas objekti Latvijā”

15. februārī Skrundas novada 
bibliotēkas slēgtas. Seminārs 

Kuldīgas galvenajā bibliotēkā.

Vārds, uzvārds Dzimšanas 
dati Miršanas dati

DZIDRA ĀBOLIŅA 29.01.1941. 02.12.2017.
MIRDZA JEGORČENKO 31.01.1941. 02.12.2017.
OSVALDS FILIPS SIMANOVIČS 18.11.1941. 07.12.2017.
NORMUNDS EGLĪTIS 18.09.1970. 06.12.2017.
MARIJA DEGLAVA 15.10.1933. 09.12.2017.
ANNA LĪVIJA FREIJA 06.07.1934. 18.12.2017.
MARIJA BARTUŠEVIČA 12.06.1931. 21.12.2017.
OTĪLIJA LAUVA 28.04.1915. 23.12.2017.

Aizvadītā gada decembra mēnesī mūžībā pavadīti

2017.gadā Skrundas novadā vairāk jaundzimušo
2017.gadā Skrundas novadā piedzimuši 39 mazulīši, un tas ir par 4 bērniņiem vairāk nekā 

pērn. Viena mamma kļuvusi bagātāka ar dvīņu puisīšiem. Bērniņi piedzimuši 12 laulātiem 
pāriem; 24 bērniņiem mamma un tētis nav reģistrējuši laulību, bet atzinuši paternitāti; par 3 
mazulīšiem rūpes uzņēmušās tikai mātes. 12 bērniņi ir pirmie savās ģimenēs, 12 - ir otrie ģi-
menē, 8 - ir trešie ģimenē,  2 ģimenēs sagaidīti piektie bērniņi. Dvīņu puisīši ir 7.un 8. bērniņš 
savai mammai. Novada iedzīvotāju skaitu papildinājušas 23 meitenītes un 16 puisīši. Četriem 
bērniņiem vecāki izvēlējušies 2 vārdus – Rūdolfs Nils, Anna Marija, Marija Keita, Dženija 
Līga. Populārākais vārds bijis Olivers, kas dots 2 puisīšiem, meitenītēm – Anna un Marija - 2 
meitenītēm. Latvijā Anna ir 5. populārākais vārds, ko pērn izvēlējušies vecāki meitām, Olivers 
– 4. populārākais, ko izvēlējušies dēliem.

Meitenēm vecāki aizvadītajā gadā izvēlējušies romantiskus un sievišķīgus vārdus – Lillija, 
Bella, Maija, Stella, Šarlote, Evelīna, Sāra, Letīcija, Kadrija, Ksenija, Kellija, Ketlīna, Kristīne, 
Keita, Alise, Annija, Rebeka, Renāte, Rigonda, Enija, Una.

Zēniem vecāki izvēlējušies vārdus – Lūkass, Gerharts, Viktors, Rojs, Emīls, Endru, Olafs, 
Matīss, Aleksandrs, Aleks, Adrians, Raimonds, Kristers.

Skrundā piedzimuši 19 bērniņi – 11 meitenītes un 8 puisīši. Skrundas pagastā pieci – 3 
meitenītes un 2 puisīši, Rudbāržu pagastā seš – 4 meitenītes un 2 puisīši, Nīkrāces pagastā 
četri – 1 meitenīte, 3 puisīši,

Raņķu pagastā trīd - 2 meitenītes un puisītis, Jaunmuižā - 2 meitenītes.
Pēdējo 3 gadu laikā ar katru gadu piedzimušo bērniņu skaits novadā mazliet pieaug, cerēsim, 

ka šī tendence turpināsies.
Mūžībā pavadīti 73 novada iedzīvotāji, reģistrētas 11 citu novadu mirušās personas.
Aizvadītajā gadā Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 47 laulības, kas ir par 3 

laulībām vairāk nekā 2016. gadā. Reģistrēt laulību baznīcā izvēlējušies 5 pāri. Pieprasītākais 
laiks ir vasara: jūnijā noslēgtas 7 laulības, jūlijā -13, augustā – 13 laulības. Pieprasīti datumi 
bija 17.jūlijs un 19.augusts.

Kopā būt ir tik viegli:
Mīlēt, saprast un viss-
Tik ilgi būt kopā, cik Venta uz jūru plūst,
Cik krūtīs tikšķ pulkstentiņš.
Laimīgam būt ir tik viegli:
Iet ar prieku un viss-
Tik ilgi iet, cik saule silst pamalē
Cik tikšķ un tikšķ pulkstentiņš. 

13. janvārī Zelta kāzu jubileju 
atzīmēja Rūta un Andris Ēķi

Tev mana pateicība
par gadiem šiem
un lielo pacietību.
Ik sīko rieviņu
uz tava mīļā vaiga
es domās noglāstu, 
Lai nākamā dzimst
vien no tava smaida.

29. janvārī Kristāla kāzas - 35. gadu kāzu 
jubileju svinēja Laima un Jānis Gelžini

Sveicam jubilārus un vēlam 
veselību, prieku par dzīvi, kam jāļauj 
vienkārši notikt, gaišas domas katru 

nākamo dienu un  turpināt krāt 
bagātus kopīgos gadus!

Līdzjūtība

Lai sapnis balts viņas dvēsli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.
                                               /Ā.Elksne/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tu-
viniekiem, skolotāju Annu Girvaiti 
mūžībā aizvadot.

Izvadīšana no Skrundas apbedī-
šanas biroja uz Baznīcas kapiem 
3.februārī pl.13.00.

Skrundas vidusskolas kolektīvs

Skolu ziņas 
Skrundas vidusskolā
Skrundas vidusskolas kolektīvs saka paldies tiem, kas akcijas “Eņģeļi pār Latviju” 

laikā ziedoja Bērnu klīniskās slimnīcas slimajiem bērniem. Kopā saziedoti 408,09 
eiro. Janvārī Skrundas vidusskolas skolēni aktīvi piedalījušies olimpiādēs un da-
žādos konkursos. 10.klases skolniece Elīza Janvāre ieguvusi atzinības rakstu par 
piedalīšanos LTV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”. 12.janvārī 12.klases skolniece Annija 
Kliemane un 10.klases skolniece Elīza Janvāre Latvijas vācu valodas skolotāju 
asociācijas rīkotajā video konkursā par mīļāko ēdienu gatavošanu ieguva 3.pakāpes 
diplomu (skolotāja Vija Zusmane). 12.janvārī vēstures valsts 2.posma olimpiādē 
novadu apvienībā 12.klases skolnieks Mairis Andersons ieguva 1.vietu, 9.b klases 
skolnieks Ingus Danenbergs - 3.vietu (skolotājs Andris Liukišs). 15.janvārī valsts 
2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē starpnovadā 8.-9.klasēm 8.b klases 
skolniece Natālija Dolgova ieguva 3.vietu (skolotāja Maija Muižarāja). 18.janvārī 
6.b klases komanda - Jānis Kārlis Silenieks, Sanita Gansone, Paula Gierkena, Aivita 
Nauzere - un 7.a klases komanda - Kristaps Zīders, Rebeka Bāra, Evita Bāriņa, 
Megija Jurdža - piedalījās Kurzemes reģiona pusfinālā CSDD satiksmes drošības 
konkursā “Gribu būt mobils” (skolotājs Agris Druvaskalns). Skolēni piedalījušies 
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases kārtā un Valsts 2.posma 
fizikas olimpiādē starpnovadā tiešsaistē. Bioloģijas 40.valsts olimpiādes 3.posmā 
Rīgā 24.-26.janvārim uzaicināta piedalīties 11.klases skolniece Annija Kliemane.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības” ietvaros 24.janvārī Skrundas vidusskolā notika Radošā NEdarbnīca “Es 
būšu darba tirgū”, ko vadīja Vita Brakovska. 

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas direktora vietniece Inguna Berga


