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Labdien, lasītāj!

Pēdējā nedēļā skrundenieku sarunās 
ļaudis apspriež gadījumu, kurā vīrs tika 
atrasts miris un vēlāk apbedīts kā vien-
tuļnieks gan pēc sava sociālā statusa, gan 
pēc pieejamajiem iedzīvotāju reģistra 
datiem. Ievērojot mūsu valsts likumdo-
šanas aktus un kārtību, sociālā dienesta 
darbinieki veica visus nosacījumus un 
darbus, lai šo cilvēku apbedītu, un nav 
iemesla viņiem pārmest kādu nekorektu 
rīcību.

Manī pārdomas raisīja nevis konkrē-
tais gadījums, bet gan mūsu – sabiedrī-
bas līdzcilvēku – morāle attiecībā pret 
saviem tuviniekiem, kuri, kā izrādījās, 
bijuši arī šim vientuļajam vīram un visu 
šo laiku ir dzīvojuši netālu un varbūt arī 
retu reizi vīru apciemojuši. Žēl tikai, ka 
ne reizi sarunās ar kaimiņiem vai sociālā 
dienesta darbiniekiem viņš ne vārdu par 
tādiem nebija bildis. Un rodas jautājums: 
vai mums ir pienākums publicēt savus 
radurakstus? Varbūt mums katram pašam 
ir tiesības atzīt pašus tuvākos un izvēlē-
ties - būt piederīgam kādai dzimtai vai 
būt sabiedrības acīs – vientuļniekam.

Arī šis vīrs savā ziņā izdarīja izvēli 
– būt vientuļniekam. Kā gan citādi šo si-
tuāciju varētu raksturot, ja gadu gaitā ne 
kaimiņi, ne mājas saimnieki, ne sociālā 
dienesta darbinieki nebija dzirdējuši no 
vīra stāstiem par kādiem jel radiniekiem 
- ne tuviem, ne tāliem, kuri izrādītu rūpes 
un veltītu uzmanību par viņa diezgan 
savrupo un sabiedrībai ne īpaši pieņe-
mamo dzīvesveidu. Vienīgais, ko viņš 
ir teicis, pieņemdams sociālā dienesta 
atbalstu gan malkas veidā, gan arī siltas 
zupas šķīvi turot rokā: „Es esmu viens 
un man cita neviena nav.” Tā bija viņa 
izvēle, ko sarunā apstiprina arī viņa nu 
jau zināmās māsas, „mēs kaunējāmies 
par viņu runāt un kādam sacīt. Tāds 
dzīvesveids bija viņa izvēle”.

Un tad gan man rodas jautājums, kas 
tad īsti slēpjas šā aktīvā radu pulciņa 
darbībās, kuras risinās pēc vientuļā vīra 
nāves? Kāpēc tagad tiek nosodīti tie, kuri 
parūpējās paziņot sociālajam dienestam 
par vīra ilgstošo neiznākšanu pagalmā, 
tie, kuri ātri un operatīvi centās risināt arī 
citas sadzīviskas problēmas šādos gadī-
jumos? Kur bija visi labie draugi, kuri 
krietnu laiku nebija vīru apciemojuši, bet 
skaidri zināja it kā noteikto bēru dienu? 

Drīz nokusīs sniegs. Cilvēki dosies uz 
kapsētām uzpost tuvinieku kapu vietas, 
izdaiļos tos ar krāšņiem ziediem un 
zaļumiem. Pasaulē bieži tiek pieminēta 
un apbrīnota latviešu kapu kultūra. Pat 
ekskursiju maršrutos latvieši iekļauj pa-
staigas pa mirušo piemiņas dārziem. Tas 
viss ir apsveicami un skaisti. Bet varbūt 
padomāsim, cik reizēm mēs esam bijuši 
iejūtīgi, cilvēkam dzīvam esot. Varbūt 
lai mūsu krāšņie ziedi iepriecina mūsu 
mīļos ikdienas mazajos prieka brīžos 
un sniedz patiesu mīlestību, kad jāpaliek 
vienam šai saulē. Arī šis vīrs bija pelnījis  
uzmanību un rūpes ikdienā ne tikai no 
sociālā dienesta.  

Nellija Kleinberga, Skrundas 
novada pašvaldības vadītāja

2013.gada budžets pieņemts

31.janvārī Skrundas novada domes sēdē tika pieņemts 2013.gada budžets.

31.janvārī Skrundas novada domes 
sēdē tika pieņemts 2013.gada budžets. 
Uz jautājumiem par šī gada budžetu 
atbild Skrundas novada pašvaldības 
vadītāja Nellija Kleinberga.

Kādas ir 2013.gada novada 
prioritātes?

Pirmkārt, tie ir mūsu uzsāktie projekti, 
kuri jāpabeidz vai jāturpina. Protams, 
tā ir izglītība, kas ir vienmēr bijis jautā-
jums, kuram esam veltījuši uzmanību, 
arī saglabājot skolas un noturot tās. Ir arī 
papildus finansējums mācību līdzekļiem. 
Prioritāri ir arī sociālie jautājumi. Garan-
tētais iztikas minimums ir pilnībā šogad 
jāsedz no pašvaldības budžeta. Mēs arī 
vēlējāmies izteikt atbalstu jaunajām 
ģimenēm, mūsu jaundzimušajiem. Ļoti 
svarīgi ir atbalstīt tās ģimenes, kurās 
piedzimst mazi bērniņi, un viņiem arī 
paredzēts vienreizējais pabalsts 50 latu 
apmērā. Tāpat ir svarīgi cilvēku ar godu 
aizvadīt aizsaulē, mēs saglabājam pabal-
stus miršanas gadījumos. Šajā gadā arī 
aprēķinājām, ka varam dot brīvpusdienas 
trešo klašu skolēniem. 1. un 2.klasēm tās 
ir valsts apmaksātas. Pirmklasniekiem ir 
paredzētas arī nelielas dāvaniņas 10 latu 
apmērā, uzsākot skolas gaitas. 

Kurām jomām šogad ir mazāk, 
kurām vairāk finansējuma? Lūdzu, 
ilustrējiet ar piemēriem.

Šogad nevar raudāt neviena joma, jo 
neliels palielinājums ir visās. Un ja es pie 
prioritārajām nozarēm  minēju izglītību 
un sociālos jautājumus, tad tikpat prio-
ritāra ir attīstības projektu virzība tālāk. 
Mēs taupām savu finansējumu, kuru 
iespējams paņemt kā kredītu projektiem, 
kas mums nestu lielāku atdevi tieši infra-
struktūras objektu sakārtošanā. Un ko es 
ar to domāju – vairākkārt esat dzirdējuši 
un paši runājuši, ka A9 Skrundas ceļa 
posms ir jāsakārto. Tā tas arī notiks, un 
mūsu līdzfinansējuma daļa ir diezgan 
ievērojama, tas varētu būt ap 500 000 
latu, mēs varam dot galvojumus mūsu 
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, 
lai viņi veiktu ūdenssaimniecības projek-
tu realizāciju lauku teritorijās, arī tas iet 
mūsu kredītportfelī. Jādomā arī par ēku 
siltināšanu. Tas nav mazsvarīgs jautā-
jums. Esam ar deputātiem runājuši, ka 
būtu veiksmīgi, ja katru gadu mēs nosil-
tinātu vienu daudzdzīvokļu  ēku. Bet te ir 
viens bet. Mēs to nevaram par pašvaldī-
bas līdzekļiem, jo daudzdzīvokļu mājās 
daudzi dzīvokļi ir privatizēti, bet mēs 
esam paredzējuši līdzfinansējuma nau-
diņu konkrētai ēkai, kura ir jau pieteikta 
siltināšanā 2012.gadā. Tagad tas atkarīgs 
no iedzīvotājiem – būs viņi gatavi tur-
pināt iesākto vai tomēr ne. Tās ir tādas 
ikdienas lietas, bet nav neviena nozare, 
kurā būtu kas jāsamazina. Tas tāpēc, ka 
salīdzinoši labi iekasējam tos nodokļus, 
kas ir saistībā ar nekustamajiem īpašu-
miem. Mēs arī ļoti pārdomāti šo naudiņu 
liekam tālāk. Viens piemērs – mums ir 
svarīgi nākotnē sakārtot pirmsskolas 
izglītības iestādi „Liepziediņš”, un šajā 
gadā veiksim tās piebūves projektēšanu, 
arī ēkas rekonstrukciju, un tam ir mūsu 
līdzfinansējuma nauda. Šīs ir tādas lietas, 
ko ilgtermiņā esam sapņojuši. 

Par ko ir prieks, ko ir izdevies 
iekļaut šī gada budžetā?

Prieks, ka neesam pabērna lomā at-
stājuši mūsu kultūru un sportu. Šogad ir 
Dziesmu svētku gads, un mums ir salī-

dzinoši daudz pašdarbnieku un ar valsts 
atbalstu, kurš ir limitēts uz vienu dalīb-
nieku, mēs noteikti nevarētu nodrošināt 
saviem pašdarbniekiem ērtus dzīves 
apstākļus salīdzinoši Rīgas centrā ar labu 
ēdināšanu. Ir līdzfinansējuma daļa arī 
tērpu iegādei. Arī sportā – sporta dienas 
organizēšana visā novadā, veselības die-
nas, arī sociālā sfēra, kas attiecas ne tikai 
uz pabalstiem. Mūsu mērķis ir izveidot 
atsevišķu dienas centru (šobrīd Skrundas 
alternatīvās aprūpes dienas centrs ir 
sociālā dienesta struktūrvienība – red.) 
Šī iestāde ir sevi parādījusi kā ļoti veik-
smīgi menedžētu iestādi, kura pati spēj 
tikt galā ar daudziem uzdevumiem. Tā 
varētu tos veiksmīgi attīstīt tālāk. Tāpēc 
svarīgi dienas centru izveidot kā patstā-
vīgu iestādi, kurai paredzēts savs neat-
karīgs budžets. Skolēnu pārvadājumi- tā 
ir joma, kura prasa lielu finansējumu. 
Skolēni tiek vadāti ne tikai uz skolu, ļoti 
daudz aiziet, piemēram, sporta norisēm, 
kur vedam bērnus uz dažādām sacensī-
bām. Arī kultūras aktivitātes, mācību 
olimpiādes, dažādi ārpusklases pasāku-
mi. Ja mēs paskaitām, tā ir ievērojama 
budžeta daļa – tuvu 40 000 latu. Bet tā 
nav kā nožēla, jāpriecājas, ka mūsu bērni 
ir spējīgi sasniegt labus rezultātus. Tāpēc 
arī atbalstām un centīsimies atbalstīt arī 
turpmāk. Arī pašdarbnieku aktivitātes un 
iespējas parādīt savu apgūto citās vietās. 
Pašvaldības informatīvais izdevums ir 
šogad ieguvis jaunu izskatu, turpināsim 
iestrādes tūrisma jomā- jaunas informa-
tīvās zīmes, paredzēti līdzekļi arī ēku 
numuru plāksnīšu nomaiņai, vēl ļoti 
svarīgi ir saglabāt mūsu ķoniņu krēslus, 
arī parku un jauno estrādi uzturēt – visam 
tam nepieciešami līdzekļi. 

Kurās jomās trūkst līdzekļu?
Vissāpīgākā nozare ir ceļi un to uztu-

rēšana. Ja mēs no valsts saņemam dotā-
ciju aptuveni 68 000 latu, kas ir mazāk 
nekā pagājušajā gadā, tad mēs atradām 
iespēju 18 000 pielikt no sava budžeta, 
lai uzturētu vismaz ikdienas līmenī, 
nerunājot par seguma atjaunošanu un 
kapitālām pārbūvēm. Šī ziema ir bijusi 
jau skarba, un mums ir jāatzīst, ka pir-
majiem ceļu bedrīšu upuriem jau esam 
bijuši spiesti maksāt par riteņu nomaiņu. 
Ceļi un ielu uzturēšana, manuprāt, ir vis-
sliktākajā situācijā, mums arī nav vairs 
papildus ko paņemt no budžeta. Par to ir 
nemitīgi runāts arī valsts līmenī.

Kādi projekti paredzēti īstenot, 
kuros ir pašvaldības līdzfinansē-
jums?

Šogad pats galvenais realizējamais 
projekts ir A 9 autoceļa Skrundas posma 
jeb Ventas un Liepājas ielu rekonstrukci-
ja, maksimāli izvietojot apgaismojumu, 
gājēju ceļus, pilnībā atjaunojot segumu. 
Šim projektam būs nepieciešams arī 
papildus finansējums, lai sakārtotu 
apkārtējos objektus. Ļoti ieinteresēti 
esam ēku siltināšanā, un, zinot to, ka 
tiks izsludināta 3.kārta, mēs aktualizē-
sim mūsu izglītības iestāžu siltināšanu. 
Vispirms tā būs Skrundas vidusskola, 
arī citām novada skolām būs iespējams 
uzlabot siltumpadevi. Visi ļoti gaidām 
projektu, kas ir ieildzis jau 2 gadus, jo 
valsts nebija veikusi  vienoto iepirkumu 
– tas ir ārstu privātprakšu telpu sakārto-
šana. Nu mums ir dota zaļā gaisma, ka 
nu varam veikt visu atsevišķi. Tātad tā 
būs bijušās slimnīcas ēkas pirmā stāva 
sakārtošana, lai būtu ērta apmeklētājiem 
pie privātprakšu ārstiem, uzlabojot to 
vizuāli un iepērkot  tehniku. Mums vēl 
ir tāda iecere sakārtot ceļa posmu uz 
dīķsaimniecību, jo tur arī ir ES struk-
tūrfondu līdzekļi. 

Vai turpināsies sadarbība ar 
NVO?

Mēs turpināsim uzsākto virzienu, ko 
jau iesākām ar Nīderlandes KNHM fon-
du, jo Nīderlandes fonds arī Latvija s mē-
rogā ir izteicis vēlmi veidot organizāciju 
„Sabiedrība ar dvēseli”, kurā Skrunda 
un Ogre ir iniciatīvas pašvaldības.  Arī 
šogad nevalstisko organizāciju un iedzī-
votāju grupu iniciatīvu atbalstam atvēlēti 
kopumā 5000 latu, lai mūsu cilvēki, kuri 
vēlas sakārtot savu apkārtējo dzīves 
telpu vai īstenot kādu labu ideju, to arī 
varētu izdarīt. Mēs arī aicinām NVO ar 
savām idejām iesaistīties novada dzīves 
uzlabošanā.  

Ar Skrundas novada pašvaldības 
vadītāju sarunājās Ieva Benefelde

Dainis Eisaks, Raņķu pagasta 
pārvaldes vadītājs

Jaunais budžets liks pagastam sau-
dzīgāk izmantot iedalīto naudu, kas ir 
nedaudz lielāka, bet izmaksas šogad 
arī būs lielākas. Mazāk līdzekļu šogad 
būs ceļiem sakarā ar kopējo ceļa fondu. 
Ir izdevies saglabāt līdzekļus apkārt-
nes sakopšanai, apkurei un apkures 

remontiem. Pietrūkst līdzekļu mājokļu 
un pašvaldības īpašumu renovācijai, 
ceļiem. Raņķu pagasta  sporta centram 
tiks izmainīts apkures veids, pārejot no 
elektrības uz malku, pie reizes izveidojot  
noliktavu un apkures telpas.

Benita Lielāmere, Nīkrāces pa-
gasta pārvaldes vadītāja 

Pagastā budžets nekādas pārmaiņas 
neienesīs. Budžeta līdzekļi nodrošinās 
pagasta pārvaldes un pašvaldības iestāžu 
darbību, nodrošinās pagasta teritorijas 
labiekārtošanas un uzturēšanas darbus, 
ielu apgaismojumu, pašvaldības tukšo 
dzīvokļu remontus  u.c.darbus.

Pagasta pārvaldē tika radīta strād-
nieka štata vieta nepilnai darba slodzei. 
Strādnieks veiks tehniskos darbus,  
pašvaldības iestāžu uzturēšanas pienāku-
mus, teritorijas labiekārtošanas un citus 
darbus. Nīkrāces pamatskolā izveidota 
sociālā pedagoga štata vieta. Nīkrāces 
pamatskolai iedalīti līdzekļi jumta 
remontam. Prieks, ka tiek nodrošināta 
Nīkrāces pamatskolas darbība, kaut arī 
skolēnu skaits samazinās. Sāpīgākā joma 
ir pašvaldības dzīvojamo māju silti-
nāšana un logu nomaiņa. Dzīvojamais 
fonds ir novecojis un ir nepieciešams 
kapitālais remonts, taču naudas līdzekļu 
šīm vajadzībām nav. Varam veikt tikai 
sīkos remontus un pamatvajadzību no-
drošināšanu dzīvokļos. Šogad tiks veikta 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukcija Dzeldā.

Aldis Zalgauckis, Rudbāržu pa-
gasta pārvaldes vadītājs

Rudbāržu pagastā jaunais budžets 
nekādas redzamas izmaiņas neienesīs, 
strādāsim tāpat kā pērn. Papildus līdzekļi 
ir iedalīti pagastmājas jumta remontam, 
kas ir kritiskā stāvoklī un jāpielabo pēc 
katras lielākās vēja pūsmas. Ir ieplānots 
iegādāties zāles pļaušanas traktoriņu, lai 
vasarā būtu iespēja labāk apkopt pagasta 
zālājus. Sāpīgākā joma, manuprāt, visos 
pagastos ir ceļu un ielu katastrofālais 
stāvoklis, ceļiem naudas vienmēr būs 
par maz.

Foto- Ieva Benefelde

Pamatbudžeta tabulu 
skatīt 2.lpp.
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Sociālais darbinieks 
arī Jaunmuižā

No 9. janvāra Skrundas novada P/A 
“Sociālais dienests” sociālais darbinieks 
pieņem apmeklētājus Jaunmuižas pamat-
skolā, ārstes J. Gavrilovas pieņemšanas 
telpās, katru trešdienu no pl.9.00 līdz 
12.00.

Lūdz atdot nūjas
2012. gada vasarā biedrība “Ventas 

krasti” mazo grantu projekta konkursā 
ar projektu “Nūjo Skrundā!” ieguva savā 
īpašumā 20 nūjošanas komplektus, kurus 
iznomāja bez maksas nūjotgribētājiem 
visā Skrundas novadā. Tā kā aktīvā nū-
jošanas sezona ir aizvadīta, tad biedrībai 
ir liels lūgums atdot nūjošanas inventāru, 
lai, pavasarim atnākot, nūjotprieks tiktu 
arī citiem Skrundas novada iedzīvotā-
jiem. Par inventāra atdošanu sazināties 
ar projekta atbildīgo personu Inesi Ivāni 
personīgi vai pa t.29427990.

Izsolīs nekustamo 
īpašumu „Muižarāji”

Skrundas novada pašvaldība, pama-
tojoties uz 31.01.2013. domes lēmumu 
(prot. 1, 10.§), organizē nekustamā 
īpašuma- „Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, 
Skrundas novadā, izsoli. Izsoles vieta un 
laiks- 06.03.2013. pl.10.00, Skrundā, 
Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 
04.03.2013. pl.16.00. Nekustamā īpa-
šuma izsoles nosacītā cena- 2500.00 
LVL. Izsoles veids- mutiska izsole ar 
augšupejošu soli. 

Iedzīvotājus aicina 
uz sapulcēm

Skrundas novada pašvaldība informē 
iedzīvotājus, ka iedzīvotāju sapulce 
notiks: 7.februārī pl.17.00 Raņķos, 
Sākumskolas zālē. 13.februārī pl.17.00 
Nīkrācē, Atpūtas centrā. 19.februārī 
pl.17.00 Rudbāržos, Rudbāržu kultūras 
centrā. 27.februārī pl.17.00  Skrundas 
kultūras namā. 

Informēs par 
tehniskajiem 
palīglīdzekļiem

19.februārī pl.11.00 Skrundas k/n 
zālē informatīvs bezmaksas pasākums 
visiem interesentiem par tehniskajiem 
palīglīdzekļiem. “Vaivaru Tehnisko 
palīglīdzekļu centra” ergoterapeite 
Maija Neilande sadarbībā ar Skrundas 
alternatīvās aprūpes dienas centru sniegs 
informāciju  par valsts budžeta līdzek-
ļiem apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu 
saņemšanas iespējām (pārvietošanās 
palīglīdzekļu, pašaprūpes palīglīdzek-
ļu, ortožu, protēžu, ortopēdisko apavu 
saņemšanu).

Vajadzīgs fitnesa 
treneris

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas 
centrs aicina pieteikties speciālistu 
- pašnodarbinātu personu, kurš var no-
vadīt trenažieru lietošanas instruktāžu, 
izstrādāt individuālas treniņu program-
mas, vadīt nodarbības trenažieru zālē. 
Interesēties darba dienās pa t.63321311, 
29607389.

Lauksaimniekiem
15. februārī pl.19.00 Skrundas kul-

tūras namā balle Skrundas, Kuldīgas un 
Alsungas novadu lauku uzņēmējiem. 
Interesentiem dalību sarīkojumā lūgums 
pieteikt līdz 8.februārim pie Latvijas 
Lauku konsultāciju centra darbiniekiem 
Kuldīgā, Skrundā un Alsungā. Dalības 
maksa – Ls 10,- no personas. Tālrunis 
informācijai 63323519. 

26.februārī pl.10.00 Skrundas k/n se-
minārs nodokļu maksātājiem par jaunā-
kajām izmaiņām nodokļu likumdošanā, 
izmaiņām gada IIN deklerācijā par 2012.
gadu, jautājumi, atbildes par vienkāršā 
ieraksta grāmatvedību u.c.

ĪSUMĀ Lauksaimniekiem
Zemju īpašnieki, kuri piesakās uz 
platībmaksājumiem:

I.Februāra un marta  mēnesī vajadzētu pieteikt LAD jauniegūtās platības saimniecī-
bā, lai aprīļa mēnesī kartes jau būtu sagatavotas, un uzrakstīt atteikšanās iesniegumu 
par tām platībām, kuras vairs neizmanto, lai nedrukātu liekas kartes.

II.Tie, kuri vēlas pieteikties elektroniskai karšu (u.c. dokumentu) aizpildīšanai 
LAD, ir jānoslēdz līgums ,,Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās 
sistēmas pakalpojumu izmantošanu”.

III.Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai ar mērķi no-
teikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem potenciāli varētu saņemt atbalstu 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Agrovides 
maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

Pieteikšanās kārtība:
1.Pieteikumus pieņems līdz 2013. gada 1. maijam (pasta zīmogs).  
2.Jāaizpilda pieteikuma anketa, kuru var saņemt Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra rajonu filiālēs, pie pagastu lauku konsultantiem, Lauku atbalsta 
dienestā vai Dabas aizsardzības pārvaldē. To iespējams iegūt arī Zemkopības minis-
trijas mājas lapā sadaļā Lauku attīstība/Jaunu bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana.  

3.Aizpildītai pieteikuma anketai jāpievieno Lauku atbalsta dienesta izsniegtās 
lauku bloku kartes vai zemes robežu plāna kopija ar atzīmētu apsekojamo platību.  

4.Pieteikums jānosūta uz Zemkopības ministriju ar atzīmi „BVZ noteikšana” 
(Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981).

Izsludina projektu konkursu meliorācijas 
sistēmu attīstībai

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņem-
šanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Infrastruktūra, kas attiecas uz 
lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”. 

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības at-
tīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes 
uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas 
paaugstināšanu. Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un 
renovācijai. Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai atbalsts tiek piešķirts tikai tad, 
ja tā paredzēta lauksaimniecībā izmantojamā zemē. 

Projektus konkursa ietvaros var iesniegt: 
1) fiziska persona, 
2) juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļa ir vairāk nekā 50 %, 
3) pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), 
4) valsts kapitālsabiedrība, kas saskaņā ar konkursa nosacījumiem īsteno koppro-

jeku ar vienu vai vairākiem iepriekš minētajiem projektu iesniedzējiem. 
Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 8. februāra līdz 

11.martam. 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atro-

dami mājas lapā  www.lad.gov.lv sadaļā - ES atbalsts.

VAAD Kurzemes reģionālā nodaļa informē 
VAAD Kurzemes reģionālā nodaļa informē, ka augu aizsardzības līdzekļu lietotāju 

apliecības iegūšanas un pagarināšanas kārtība pagaidām ir bez izmaiņām:
Apliecības iegūšanai no jauna, apmācību kurss - 18. un 26.februārī. Apliecības 

pagarināšanai, ja tai beidzies derīguma termiņš - 26.februārī. Apmācību sākums 
pl.10.00 Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centrā, Pilsētas laukumā 2-1,Kuldīgā.

Apliecības pagarināšana, ja derīguma termiņš vēl nav beidzies - 11.februārī VAAD 
Kurzemes reģionālajā nodaļā Kuldīgā, Vakara ielā 9.

Savlaicīgi piesakoties, jāiesniedz:
1) iesniegums (VAAD mājas lapā vai var saņemt un izpildīt uz vietas),
2) fotokartiņa 3x4,
3) personas apliecinoša dokumenta kopija,
4) izglītības dokumenta kopija ( apliecības iegūšanai no jauna),
5) jāuzrāda saimniecībā iegādāto un izlietoto AAL uzskaites žurnālu par 5 gadiem 

(tām personām, kam jāpagarina apliecība),
6) apmaksas kvīts kopiju (no jauna - Ls 25,50, nokavēta pagarināšana - Ls 10,50 

un savlaicīga pagarināšana - Ls 0,50).
Papildus informācijai: Līga Miltoviča, Valsts augu aizsardzības dienesta 
Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja vietniece. T. 63322092, 26638255.

Skrundas alternatīvās aprūpes 
dienas centrs ziņo

Dienas centrā katru trešdienu bez maksas notiek brīvprātīgo vadītas 
nodarbības. Novusa nodarbības no pl.12.00 vada B.Ventniece. Adīšanas 
nodarbības no pl.12.00 līdz 13.00 vada A.Skarpa. Lai darbotos, līdzi ne-
pieciešams ņemt savus materiālus. Senioru sadziedāšanos no pl.14.00 līdz 
15.00 vada M.Ošenieks. Pērļošanas nodarbības no pl.17.30 vada E.Seklīte. 
Lai darbotos, līdzi nepieciešams ņemt savus materiālus. Papildus informācija 
pa t. 63321311.

Otrdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00 un no 13.30 līdz 15.30 
bezmaksas datoru apmācības nodarbības S.Kuzmicka vadībā.

9.februārī no pl.8.00 līdz 17.00 dienas centrā par samaksu veiks pēdu 
aprūpi podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni: 63321311.

13.februārī pl.18.00 dienas centrā psiholoģe Kristīne Maka aicina maz-
liet ielūkoties emociju nozīmē un jēgā sievietes dzīvē, kā arī izdzīvot „ īstu 
sieviešu meditāciju”. Līdzi jāņem pudelītē dzeramais ūdens, paklājiņš, ērts 
apģērbs un siltas zeķes. Semināra norises ilgums apmēram 3 stundas. Maksa: 
Ls 8.00 ar pieteikšanos un iepriekšēju iemaksu līdz 11.februārim, piesakoties 
un iemaksājot vēlāk - Ls 10.00. Pieteikšanās: pa e-pastu daina.abele@skrunda.
lv vai pa t. 63321311, 29407389

23.februārī no pl.9.00 dienas centrā SIA „ART OPTIKA” optometrists 
veiks redzes pārbaudi. Maksa par pakalpojumu Ls 5.00 Pieraksts pa t. 
29555933 rindas kārtībā.

21.februārī pl.15.00 bezmaksas sveču liešanas nodarbību vadīs D.Ābele. 
Lūgums pieteikties uz nodarbību savlaicīgi pa t.63321311. Dalībnieku skaits 
ierobežots. Līdzi jāņem parafīns vai sveču gali, trauciņi sveču izliešanai.

28.februārī pl.15.00 bezmaksas sveču dekupāžas nodarbība (sveču rotā-
šana ar salvešu fragmentiem vai nospiestiem, kaltētiem ziediem). Nodarbī-
bas sākumā izņemsim no traukiem iepriekšējā nodarbībā izlietās sveces un 
turpinājumā tās vai pirktās sveces dekupēs. Nodarbību vadīs D.Ābele un 
D.Saulgrieze. Līdzi jāņem salvetes ar rakstiem, nospiesti, kaltēti ziedi, pašu 
lietas vai pirktas sveces, parasta metāla tējkarote.

Ko paredz jaunais Civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas likums

2013. gada 1.janvārī stājies spēkā jauns Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 
un grozījumi Civillikumā, kas dod iespēju iedzīvotājiem saņemt dzimšanas, laulī-
bas un miršanas apliecības jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, nevis tikai savā novadā 
pēc deklarētās dzīvesvietas. Arī atkārtotās apliecības iespējams pieprasīt jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā. Ja pirmreizējais dokuments izdots citā dzimtsarakstu nodaļā, 
tad atkārtoto dokumentu iespējams saņemt nākamajā dienā vai dažu dienu laikā.

Pēc personu lūguma var reģistrēt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām citā 
piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulību reģistrā-
cijai piemērotus apstākļus un savstarpēji par to vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāju. (Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 19. panta (2)). 

Vēloties noslēgt laulību baznīcā, personas vispirms dodas uz dzimtsarakstu nodaļu, 
lai saņemtu izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Šāda 
izziņa iesniedzama attiecīgajā baznīcā, kur vēlas noslēgt laulību. Izziņa derīga 6 
mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Ir papildinājumi jaundzimušā reģistrācijā, ja jāatzīst paternitāte, bet mātei nav 
šķirta iepriekšējā laulība. Ir iespējams trīspusējs iesniegums – mātes, viņas bijušā 
vīra un bērna tēva - lai par bērna tēvu būtu iespējams ierakstīt bioloģisko tēvu. Tas 
noteikts Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 34. pantā.

Informācija par dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem pakalpojumiem

Viens no pakalpojumiem, ko sniedz novada dzimtsarakstu nodaļa, ir laulības 
jubileju atzīmēšana. Ar nodaļas vadītāju sazinās gan mūsu novada iedzīvotāji, gan 
arī citu novadu cilvēki, kuri vēlas saviem cienījamo gadu laulības jubilāriem sagādāt 
prieku un skaistus mirkļus.

 Atkārtoti vēlos paskaidrot, kā tas notiek. Bērni, mazbērni, tuvi radinieki vai 
draugi sazinās ar dzimtsarakstu nodaļu, lai informētu par jubilāru pāri. Mēs vieno-
jamies, vai viņi vēlas apsveikumu avīzē, vai svētku brīdi, tiekoties ar jubilāriem. Ja 
tas ir svētku brīdis, tad sākas mūsu kopējais darbs ar tuviniekiem, lai šis pasākums 
būtu emocionāli piepildīts ar jaukām atmiņām un pašiem jubilāriem tīkams. Seko 
sarunas un saziņa ar radiniekiem, jaunības laiku draugiem, kolēģiem, bērniem un 
mazbērniem. Vienojamies par vietu un laiku, veidu, kādā tas būtu vislabāk. Mums 
ir bijuši ļoti sirsnīgi pasākumi arī senioru klubiņā pēc viņu iniciatīvas.

Kāpēc jubilāru sveikšana nenotiek tikai pēc dzimtsarakstu nodaļas iniciatīvas? 
Mums nav šādas informācijas vai datu bāzes, kur būtu iespējams redzēt, kad cilvēki 
slēguši laulību. Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļā glabājas vēsturiskie dati, sākot 
no 1994. gada un tikai par Skrundas novadu. Ir cilvēki, kas visu mūžu dzīvojuši 
Skrundā, bet savulaik laulību reģistrējuši Latgales pusē. 

Elektroniskās datu bāzes izveidotas pēdējos 10 gados. Bez piederīgo iesaistīšanās 
mums ziņas par laulību jubilejām nav. Pieredze rāda, ka ierasties pie jubilāriem mājās 
bez sazināšanās ar tuviniekiem, nav laba prakse. Dzīves situācija, īpaši bagāto gadu 
jubilāriem, var būt dažāda, varbūt veselības dēļ ciemiņi nepavisam nav vēlami, varbūt 
cilvēki nevēlas šādu nepieteiktu pārsteigumu mājās, un slikti jutīsies gan saimnieki, 
gan tie, kuri ieradušies. Tāpēc Skrundas dzimtsarakstu nodaļā mīļuprāt tiek gaidīti 
cilvēki personīgi, var sazināties pa tālruni vai e- pastu, lai jūs sev tuviem cilvēkiem 
varētu sagādāt prieku. Kas gan cits, ja ne paši tuvākie- bērni un mazbērni- zinās, 
kādu apsveikšanu vēlētos vecāki, vecvecāki, kāda mūzika viņiem sildīs sirdi, kādas 
puķes bija mammai līgavas pušķī, kā viņi satikās. Paldies visiem tiem jaukajiem 
cilvēkiem, ar kuriem esam kopīgi gatavojuši jubilāru apsveikšanu! Ceru uz sapratni 
un veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.

Ziņas par janvāra mēnesi
Sākot jaunu gadu, novadā reģistrēts viens jaundzimušais- puisītis ģimenei no 

Rudbāržiem. Mūžībā aizvadīti 8 novada iedzīvotāji: 3 Skrundā, 1 Skrundas pagastā, 
2 Rudbāržu pagastā, 2 Nīkrāces pagastā.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele

Skrundas novada pašvaldības
2013.gada pamatbudžets

IEŅĒMUMI 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                                1 260 087
Nekustamā īpašuma nodoklis                                   173 009
Nenodokļu ieņēmumi                                                  13 485
Pašvaldību budžetu transferti                                     35 500
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi         161 060
Valsts budžeta transferti                                1 843 961
KOPĀ                                                          3 336 290

IZDEVUMI 
Vispārējie valdības dienesti                                   462 832
Sabiedriskā kārtība un drošība                        45 629
Ekonomiskā darbība                                                  36 960
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  524 216
Veselība                                                             299 281
Atpūta, kultūra un reliģija                                   304 482
Izglītība                                                          1 401 422
Sociālā aizsardzība                                                445 246
KOPĀ          3 520 068

Vairāk par budžetu www.skrundasnovads.lv
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2012
“Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā iz-
vietojamas ielu un laukumu nosaukumu 
plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas 
novada administratīvajā teritorijā.

2.Ielu un laukumu nosaukumu plāk-
snes un ēku numurzīmes ir jāizvieto 
Skrundas pilsētā un novada teritorijā 
esošajos ciemos, kur ir izveidotas ielas.

3.Par ielu un laukumu nosaukumu 
plākšņu izvietošanu un uzturēšanu at-
bilstoši šiem noteikumiem ir atbildīga 
pašvaldība.

4.Par ēku numurzīmju izvietošanu un 
uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem 
ir atbildīga fiziska vai juridiska perso-
na, kas ir ēkas Īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs.

5.Ielu un laukumu nosaukumu plākš-
ņu un ēku numurzīmju izvietošana pie 
ēkām, kas ir arhitektūras un kultūras 
pieminekļi, jāsaskaņo ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju.

6.Ielu un laukumu nosaukumu plāk-
snes un ēku numurzīmes ir jāuztur kār-
tībā, tas ir, izvietotā plāksne un numur-
zīme nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta 
un tai jābūt skaidri salasāmai.

7.Uz ēku fasādēm izvietotām ielu no-

saukumu un ēku numerācijas plāksnēm 
jāatbilst šajos noteikumos noteiktajam 
un apstiprinātajiem paraugiem.

II ĒKU NUMURZĪMJU IZVIETO-
ŠANAS KĀRTĪBA

8.Pie ēkām var izvietot tikai tādas ēku 
numurzīmes, kuras atbilst noteiktajiem 
nosacījumiem (Pielikums Nr. 1);

9.Katrai ēkai, kurai ir piešķirta adrese, 
ir jāizvieto ēkas numurzīme.

10.Uz ēkas numurzīmes jānorāda:
10.1 ielas nosaukums (piemēram, 

Ventas iela);
10.2. ēkas numurs (atbilstoši piešķir-

tajai adresei);
10.3. ēkas piederība:
10.3.1. pašvaldības īpašums;
10.3.2. privātīpašums;
10.3.3. valsts īpašums;
10.3.4. kopīpašums (valsts un pašval-

dības, valsts un privātīpašums, pašvaldī-
bas un privātīpašums);

10.3.5. ja vēlas konkretizēt īpašnieka 
personu, tad norāda ēkas īpašnieka vārda 
pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās 
personas nosaukumu atbilstoši ierakstam 
zemesgrāmatā.

11.Ēku numurzīmes novietojamas pie 

ēku ielas fasādes stara, skatā no ielas. 
Numurzīmes apakšējai malai ir jābūt 
2,5 - 3,0 m augstumā no zemes.

12.Ēkas numurzīmes izgatavošanu, 
piestiprināšanu un uzturēšanu nodrošina 
ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

13.Ja mainās ēkas piederība, tad trīs 
mēnešu laikā no īpašuma nostiprināša-
nas zemesgrāmatā jānomaina numurzī-
mē norādītā informācija.

14.Pie ēkām izvietotās numurzīmes 
jānomaina uz numurzīmēm, kas izga-
tavotas atbilstoši šiem noteikumiem 
sekojošos gadījumos:

14.1. ja mainās ēkas piederība;
14.2. ja tiek mainīta adrese;
14.3.ja ēka tiek pieņemta ekspluatā-

cijā vai veikti ēkas fasādes remonta vai 
rekonstrukcijas darbi;

14.4.ja numurzīme ir sarūsējusi, de-
formēta vai citādi bojāta;

14.5.ja ēkas īpašnieks pats vēlas veikt 
numurzīmes maiņu.

IIIIELU UN LAUKUMU NOSAU-
KUMU PLĀKŠŅU IZVIETOŠANAS 
KĀRTĪBA

15.Pašvaldības teritorijā izvieto ti-
kai tādas ielu un laukumu nosaukumu 

plāksnes, kuras atbilst noteiktajiem 
nosacījumiem ( Pielikums Nr.2).

16.Plāksnes izvieto kvartālu stūros.
17.Plāksnes piestiprināmas pie ēku 

sienām 2,5 - 3,0 m augstumā no zemes 
vai pie metāla stabiņa (2,0 - 2,5 m 
augstumā no zemes), ja gruntsgabals ir 
neapbūvēts vai ēka novietota tālāk par 
3 m no gruntsgabala robežas vai žoga.

18.Ielu un laukumu nosaukumu 
plākšņu izgatavošanu, piestiprināšanu un 
uzturēšanu nodrošina pašvaldība.

19.Ielu un laukumu nosaukumu 
plāksnes ir jānomaina 2 gadu laikā no 
saistošo noteikumu apstiprināšanas.

IV ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU 
NEIEVĒROŠANU

20.Šo noteikumu ievērošanas kontroli 
realizē un administratīvā pārkāpuma 
protokolu sastādīt ir tiesīgi policijas 
darbinieki.

21.Sastādīt pārbaudes aktus un nodot 
tos administratīvā pārkāpuma protokola 
sastādīšanai ir tiesīgi:

21.1. Skrundas novada pašvaldības 
arhitekts, būvinspektors vai Būvvaldes 
vadītājs;

21.2. Skrundas novada pašvaldības 

izpilddirektors;
21.3. citas pašvaldības domes pilnva-

rotas amatpersonas.
22.Par šo noteikumu pārkāpšanu pa-

redzēta administratīvā atbildība, izsakot 
brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu 
fiziskām personām līdz Ls 20,00, juri-
diskām personām līdz Ls 40,00.

23.Administratīvo protokolu izskata 
un lēmumu par šo saistošo noteikumu 
pārkāpšanu pieņem Skrundas novada 
Administratīvā komisija.

24.Administratīvais sods šo noteiku-
mu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma 
novēršanas un noteikumu pildīšanas, kā 
arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu 
atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas Re-
publikas normatīvajiem aktiem.

V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
25.Noteikumi tiek publicēti pašvaldī-

bas informatīvajā izdevumā „Skrundas 
novads” un ievietoti pašvaldības mājas 
lapā www.skrundasnovads.lv.

26.Noteikumi stājas spēkā nākošajā 
dienā pēc to publicēšanas likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kār-
tībā.

Domes pr-tāja: N.Kleinberga 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”
I Vispārīgie jautājumi
1.1.Šie noteikumi nosaka Skrundas 

novada simboliku un kārtību, kādā tā 
izgatavojama un lietojama.

1.2.Skrundas novada simboli, kuru 
izgatavošanas un lietošanas kārtību re-
gulē šie noteikumi, ir Skrundas novada 
ģerbonis, Skrundas novadu veidojošo 
pilsētu un pagastu ģerboņi, Skrundas 
pilsētas un Skrundas novada karogs. 
Skrundas novada pašvaldība skaidro un 
popularizē Skrundas novada simboliku 
un tās elementu lietošanas kārtību.

1.3.Skrundas novada simboliku, tās 
attēlus vai elementus drīkst izmantot 
komercsabiedrības, biedrības, nodibi-
nājumi un privātpersonas atribūtikas, 
suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves 
un tml. priekšmetu noformēšanā un 
ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai 
noformējumos (nozīmes, vimpeļi un 
cita atribūtika, kā arī dažādi suvenīri un 
sadzīves priekšmeti) tikai ar Skrundas 
novada pašvaldības atļauju (turpmāk 
tekstā – Pašvaldība), izņemot gadīju-
mus, kad simboliku atveido ierobežotā 
apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i., perso-
niskām vajadzībām, mācību nolūkos, 
bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī 
informatīviem mērķiem, piemēram, 
veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, 
kurā izmantota simbolika.

1.4.Standartus un kvalitātes prasības 
priekšmetiem, uz kuriem drīkst atveidot 
Skrundas novada simboliku un tās ele-
mentus, nosaka Pašvaldība. 

1.5.Par Skrundas novada simbolikas 
izmantošanu komercdarbībā (reklāmā, 
preču zīmēs, suvenīru ražošanā) ir 
maksājama pašvaldības nodeva saskaņā 
ar spēkā esošajiem saistošajiem no-
teikumiem „Par pašvaldības nodevām 
Skrundas novadā”.

1.6.Pieteikumus par Skrundas novada 
ģerboņu izgatavošanu un izmantošanu 
izskata Pašvaldības izpilddirektors, 
kura lēmums ir apstrīdams Skrundas 
novada domē.

1.7.Skrundas novada simbolikas vai 
tās elementu izgatavošanas un lietošanas 
atļaujas saņemšanai fiziskām un juridis-
kām personām Skrundas novada pašval-
dībā jāiesniedz iesniegums, reģistrācijas 
apliecības kopija (juridiskām personām), 
izstrādājuma skice vai etalona paraugs, 
izmantošanas mērķis un formas apraksts, 
izstrādājumu skaits, jāuzrāda iesnie-
guma iesniedzēja personas apliecinošs 
dokuments.

1.8.Atļauju izgatavot un izmantot 
Skrundas novada simboliku vai tās ele-
mentus komerciālos nolūkos izsniedz 
pēc pašvaldības nodevas samaksas. 

1.9.Tirdzniecības uzņēmumiem, 
pieņemot realizēšanai jebkura veida iz-
strādājumus ar Skrundas novada simbo-
liku, jāpieprasa no ražotāja Pašvaldības 
izsniegtās atļaujas apstiprināta kopija, 
kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas 
šo izstrādājumu realizēšanas periodā.

1.10.Pēc Skrundas novada domes de-
putāta, pašvaldības policijas darbinieka 
un domes administrācijas darbinieka 
pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam ir 
pienākums uzrādīt Pašvaldības izsnieg-
to atļauju (vai tās apstiprinātu kopiju) 
simbolikas lietošanai, un uz iepriekš 
minēto amatpersonu lūguma arī ražo-
jamo vai pārdodamo produkciju, kura 
satur Skrundas novada simboliku vai 
tās elementus.

1.11.Saskaņā ar Skrundas novada 
domes lēmumu var tikt atļauts lietot 
Skrundas novada simboliku vai tās 
elementus arī citos gadījumos, kas nav 
paredzēti šajos noteikumos.

1.12.Skrundas novada ģerboņu krā-
sas tiek noteiktas saskaņā ar Valsts 
heraldikas komisijas apstiprinātajiem 
krāsu kodiem (poligrāfijai). Izņēmuma 
gadījumos ar Skrundas novada arhitekta 
rakstisku piekrišanu var aizstāt zelta 
krāsu ar dzeltenu (Pantone 124C) un 
sudraba krāsu – ar pelēko (Pantone 4C, 
cool grey).

II Skrundas novada ģerboņa heraldis-
kais apraksts

2.1. Zaļā laukā kreisās spāres virzienā 
sudraba zobens ar zelta rokturi; sudraba 
vairoga galvā melns tilta siluets. (Pieli-
kums Nr.1)

2.2.Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C 
(zaļa), Pantone 873 C (zelta), Pantone  
877 C (sudraba) un Pantone Black C 
(melna).

2.3. Izņēmuma gadījumos zelta krāsu 
aizstāj ar dzelteno – PANTONE 124C, 
sudraba krāsu ar pelēko – PANTONE 
4C, cool grey.

2.4.Ģerboņa melnbaltajā versijā ir 
tikai kontūrzīmējums (Pielikums Nr. 1).

III Skrundas pilsētas ģerboņa heral-
diskais apraksts

3.1.Zaļā laukā sudraba galvas pālis, 
pāri zobens kreisās spāres virzienā da-
biskā krāsā ar zelta rokturi; vairoga galvā 
melns tilta siluets. (Pielikums Nr.2)

3.2.Ģerboņa krāsas ir: Pantone 341C 
(zaļa), Pantone 873 C (zelta), Pantone  
877 C (sudraba) un Pantone Black C 
(melna).

3.3. Izņēmuma gadījumos zelta krāsu 
aizstāj ar dzelteno – PANTONE 124C, 
sudraba krāsu ar pelēko – PANTONE 
4C, cool grey.

3.4.Ģerboņa melnbaltajā versijā ir 

tikai kontūrzīmējums (Pielikums Nr. 2).
IV Nīkrāces pagasta ģerboņa heral-

diskais apraksts
4.1. Dalīts pēdā ar gliemeža griezumu: 

sudrabs un zils. Augšā trīs sarkani rombi 
(Pielikums Nr.3).

4.2. Ģerboņa krāsas ir: Pantone 286C 
(zila), Pantone 877 C (sudraba), Pantone 
186C (sarkana) un Pantone Black C 
(melna)

4.3. Izņēmuma gadījumos sudraba 
krāsu ar pelēko – PANTONE 4C, cool 
grey.

4.4.Ģerboņa melnbaltajā versijā ir 
tikai kontūrzīmējums (Pielikums Nr. 3).

V Ģerboņu attēla lietošana
5.1.Skrundas novada domei un pašval-

dībai ir Skrundas novada ģerboņa lieto-
šanas ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, 
zīmogā, pašvaldības policijas zīmotnēs 
(atšķirības zīmēs pie formas tērpa un 
žetonos), krūšu nozīmē, ielūgumos, 
apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, 
uz izdevumu vākiem un titullapām, 
Skrundas novada pašvaldības atzinības 
un goda rakstos, diplomos un citos 
oficiālajos dokumentos, reprezentācijas 
materiālos, informatīvajā izdevumā 
„Skrundas novads”, iestāžu un struktūr-
vienību dokumentos, kā arī izvietot pie 
šo iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz 
šīm iestādēm piederošajiem transporta 
līdzekļiem.

5.2.Skrundas novada domei, pašval-
dībai, pagastu pārvaldēm, aģentūrām 
un iestādēm ir attiecīgo administratīvo 
teritoriju pilsētu un pagastu ģerboņu 
lietošanas ekskluzīvās tiesības uz veidla-
pām, zīmogā, vizītkartēs, iespieddarbos, 
uz izdevumu vākiem un titullapām, atzi-
nības un goda rakstos, diplomos un citos 
oficiālajos dokumentos, reprezentācijas 
materiālos, informatīvajos izdevumos, 
novada pašvaldības pārvalžu, aģentūru, 
iestāžu un to struktūrvienību dokumen-
tos, kā arī tiesības izvietot tos pie šo 
pārvalžu, aģentūru un iestāžu ēkām, 
dienesta telpām un uz šīm iestādēm 
piederošajiem transporta līdzekļiem.

5.3.Lietojot ģerboņus, neatkarīgi no 
izmēriem, tiem precīzi proporcionāli 
jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa eta-
lonparaugam.

5.4.Pašvaldība izskata fizisko un ju-
ridisko personu iesniegumus par atļauju 
piešķiršanu lietot Skrundas novada ģer-
boņu attēlus dažādu svinīgu pasākumu, 
sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, 
ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai 
sabiedrisko pasākumu norises vietās.

VI Skrundas novada karogs
6.1.Karoga krāsas ir: Pantone 341C 

(zaļa), Pantone 873 C (zelta), Pantone  

877 C (sudraba), Pantone 186 C (sarka-
na), Pantone White (balta) un Pantone 
Black C (melna).

6.2.Izņēmuma gadījumos zelta krāsu 
aizstāj ar dzelteno – PANTONE 124C, 
sudraba krāsu ar pelēko – PANTONE 
4C, cool grey.

VII Skrundas pilsētas karogs
7.1.Karoga krāsas ir: Pantone 341C 

(zaļa), Pantone 873 C (zelta), Pantone  
877 C (sudraba), Pantone 186 C (sarka-
na), Pantone White (balta) un Pantone 
Black C (melna).

7.2.Izņēmuma gadījumos zelta krāsu 
aizstāj ar dzelteno – PANTONE 124C, 
sudraba krāsu ar pelēko – PANTONE 
4C, cool grey.

VIII Karogu lietošana
8.1.Skrunda novada un Skrundas pil-

sētas karogu lieto šajos noteikumos un 
citos normatīvajos aktos noteiktajos ga-
dījumos un kārtībā, garantējot tam cieņu.

8.2.Karogi paceļami:
8.2.1.pastāvīgi – mastā pie Skrunda 

novada pašvaldības ēkas Skrundā, Raiņa 
ielā 11.

 8.2.2.pie Skrunda novada pašvaldī-
bas iestāžu ēkām – novada pašvaldības 
izsludinātajos publiskajos pasākumos; 
saskaņā ar atsevišķu rīkojumu – citos 
Skrunda novada pašvaldības organizē-
tajos svinīgajos pasākumos;

8.2.3.pēc brīvas gribas – valsts svētkos 
un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts 
karogu, tam labajā pusē, skatoties vir-
zienā pret ēkas fasādi, Skrunda novada 
pašvaldības izsludinātajos publiskajos 
pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģi-
menes svētkos, atceres dienās un citos 
gadījumos, garantējot tam cieņu;

8.2.4.Sēru dienās karogs lietojams 
tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts 
karogam.

8.3.Karogus aizliegts lietot: 
8.3.1. pie ēkām, kas ir avārijas stāvok-

lī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, 
kam tiek remontēta fasāde (izņemot 
8.2.1. punktā minēto pašvaldības admi-
nistrācijas ēku);

8.3.2.citās nepiemērotās vietās (pie 
saimniecības ēkām, nesakoptās teritori-
jās u.tml.) un apstākļos;

8.3.3. ja karogi bojāti, nekvalitatīvi 
izgatavoti, izbalējuši;

8.3.4.kā preču vai pakalpojuma zīmi.
8.4.Skrundas novada un Skrundas 

pilsētas karogu telpās lieto tam īpaši 
paredzētā goda vietā, ja lieto kopā ar Lat-
vijas valsts karogu – no tā labajā pusē.

8.5.Proporcionāli samazinātu Skrun-
das novada un Skrundas pilsētas galda 
karogu sarunu, konferenču un citu 
oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda 

pa labi tās Skrundas novada amatperso-
nas priekšā, kura vada sarunas. Galda 
karogu var lietot arī Skrundas novada 
amatpersonu darba telpās, novietojot 
amatpersonas priekšā pa labi. 

8.6.Skrundas novada un Skrundas 
pilsētas karogu, garantējot tam cieņu, 
drīkst izvietot novadā esošu publisko 
un privāto institūciju un privātpersonu 
telpās un teritorijās.

8.7.Skrundas novada un Skrundas 
pilsētas karoga attēlu drīkst lietot deko-
ratīvos nolūkos, garantējot tam cieņu. 
Lietojot karogu attēlus dekoratīvos nolū-
kos, jānodrošina šo noteikumu 8.punkta 
nosacījumi. Lietojot karogu attēlus deko-
ratīvos nolūkos, tam saglabājas Skrundas 
novada simbola statuss.

IX Kontrole un atbildība
9.1.Par šo noteikumu neievērošanu 

un Skrundas novada simbolikas vai tās 
elementu lietošanu vai atveidošanu uz 
dažādiem izstrādājumiem (veidlapās, 
zīmogos, logo, preču zīmēs, masu in-
formācijas līdzekļos, reklāmās u.tml.) 
bez Pašvaldības atļaujas, kā arī par 
tirdzniecību ar šādiem izstrādājumiem 
noteikts administratīvais sods – naudas 
sods līdz Ls 20,00.

9.2.Administratīvā naudas soda uz-
likšanas pamats ir sastādīts administra-
tīvais protokols par Skrundas novada 
simbolikas izmantošanu bez atļaujas vai 
nodevas samaksas, noteiktā standarta vai 
kvalitātes prasību neievērošanu.

9.3.Protokolu ir tiesīgs sastādīt Skrun-
das novada pašvaldības policijas dar-
binieks.

9.4.Pašvaldība ir tiesīga atteikt iz-
sniegt simbolikas vai tās elementu 
izmantošanas atļauju personai, kura 
pēdējā gada laikā ir saukta pie admi-
nistratīvās atbildības par šo noteikumu 
neievērošanu.

9.5.Administratīvā soda uzlikšana 
neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu 
pildīšanas. 

X Noslēguma jautājumi
10.1. Noteikumi tiek publicēti pašval-

dības informatīvajā izdevumā „Skrundas 
novads” un ievietoti pašvaldības mājas 
lapā www.skrundasnovads.lv.

10.2.Noteikumi stājas spēkā nāko-
šajā dienā pēc to publicēšanas likuma 
„Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 
kārtībā.

Skrundas novada domes
priekšsēdētāja N.Kleinberga

Novada simbolikas attēlus 
skatīt 8.lpp.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”
I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumu nosaka Skrun-
das novada pašvaldības nodevu (turp-
māk – nodeva) uzlikšanas kārtību, 
nodevu apmēru un atvieglojumus, kā 
arī nomaksas kārtību, izņemot nodevas 
par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un 
citu informatīvo materiālu izvietošanu 
publiskās vietās Skrundas novadā, kas 
noteiktas ar atsevišķiem saistošajiem 
noteikumiem.

2.Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) attiecas uz visu Skrundas 
novada pašvaldības administratīvo 
teritoriju, un nodevu maksātāji ir visas 
fiziskās un juridiskās personas, uz kurām 
attiecināmi šie noteikumi.

3.Nodevas, kas noteiktas ar šiem 
noteikumiem, tiek ieskaitītas Skrundas 
novada pašvaldības budžetā.

4.Nodevas iekasē, veicot bezskaidras 
naudas norēķinu kontā vai skaidras 
naudas norēķinu pašvaldības kasē, pirms 
pakalpojuma saņemšanas vai ar nodevu 
apliekamo darbību veikšanas, ja šajos 
noteikumos nav noteikts citādi.

5. Skrundas novada pašvaldība (turp-
māk – pašvaldība) nosaka un iekasē 
nodevas par: 

5.1. pašvaldības domes izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu; 

5.2. tirdzniecību publiskās vietās; 
5.3. būvatļaujas saņemšanu; 
5.4. izklaidējoša rakstura pasākumu 

sarīkošanu publiskās vietās; 
5.5. pašvaldības simbolikas izman-

tošanu.
II Nodeva par pašvaldības 
domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu

6.Nodeva par pašvaldības domes 
izstrādāto oficiālo dokumentu un aplie-
cinātu to kopiju saņemšanu tiek uzlikta 
personām, kuras saņem pašvaldības 
izstrādātos oficiālos dokumentus un 
apliecinātas to kopijas.

7.Nodeva par pašvaldības domes 
izstrādāto oficiālo dokumentu un aplie-
cinātu to kopiju saņemšanu tiek noteikta 
šādā apmērā- skatīt tabulu Nr.1.

8.No pašvaldības nodevu samaksas 
atbrīvo valsts pārvaldes institūcijas, kā 
arī no nodevu samaksas, kas uzskaitītas 
punktos 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7. atbrīvo:

8.1. nestrādājošos pensionārus un I, II 
grupas invalīdus;

8.2. kapitālsabiedrības, kurās visas ka-
pitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, 
kuras  veic pašvaldības autonomās 
funkcijas;

8.3. fiziskas un juridiskas personas, 
kas noformē atļauju (orderi) neatliekamu 
avārijas darbu novēršanai;

III Nodeva par tirdzniecību 
publiskās vietās

9.Nodevu par tirdzniecību publiskās 
vietās maksā personas, kuras tirgojas 
publiskās vietās.

10. Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās tiek noteikta šādā apmērā- skatīt 
tabulu Nr.2.

11. Ja persona veic tirdzniecību vienā 
tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta 
precēm, tad nodevas apmērs par vienas 
tirdzniecības vietas izmantošanu tiek 
noteikts pēc augstākās nodevas likmes.

12. No nodevas par tirdzniecību pub-
liskās vietās atbrīvoti: 

12.1. I un II grupas invalīdi (uzrādot 
invalīda apliecības oriģinālu);

12.2. nestrādājoši pensionāri;
12.3. Skrundas novadā dzīvesvietu 

deklarējušas fiziskas personas, kurām 
piešķirts  trūcīgas personas statuss (uz-
rādot pašvaldības aģentūras „Sociālais 
dienests” izziņas  oriģinālu).

IV Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu

13. Nodevas maksātāji ir fiziskas un 
juridiskas personas, kuras, saskaņojot 
būvniecību Skrundas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā no Skrundas novada 
Būvvaldes saņem būvatļauju. 

14. Pašvaldības nodevas par būvatļau-
jas saņemšanu likmē ietvertas izmaksas, 
kas rodas būvprojekta saskaņošanas lai-
kā (būvvietas apsekošana, būvprojekta 
saskaņošana, nepieciešamo dokumentu 
sagatavošana un izsniegšana, būvpro-
jektu izmaiņu saskaņošana, kā arī citas 
ar būvprojekta saskaņošanu saistītas 
darbības, būvatļaujas sagatavošana).

15. Nodeva par būvatļaujas saņem-
šanu tiek noteikta šādā apmērā- skatīt 
5.lpp. tabulu Nr.3.

16. Nodeva tiek maksāta divās daļās – 
40% no nodevas maksājami, lai saņemtu 
Būvvaldes atzinumu būvprojektēšanai, 
atlikušie 60% - saņemot būvatļauju. 

17. Ja būvniecības saskaņošana netiek 
pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, 
iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek 
atmaksāta.

18. No nodevas samaksas tiek atbrī-
voti būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecību 
veic par valsts vai pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad būv-
niecība nepieciešama pašvaldības funk-
ciju nodrošināšanai un nestrādājošos 
pensionārus un I, II grupas invalīdus.

19.Būvatļaujas atjaunošanas, ja iz-
sniegtā būvatļauja anulēta saskaņā ar 
MK 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 
„Vispārīgie būvnoteikumi” 120.punktu 
vai izsniegtā būvatļauja atcelta saskaņā 
ar Būvniecības likuma 13.panta ceturto 
daļu, gadījumā nodeva maksājama 
4.punktā noteiktā kārtībā.

20. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda 
maksājuma dokumenti par nodevas 
nomaksu pilnā apjomā.

21. Saņemtā nodeva par būvatļaujas 
izsniegšanu galvenokārt tiek izlietota 
būvniecības dokumentācijas izstrādei 
un būvprojektu saskaņošanas, būvnie-
cības uzraudzības un tehniskā darba 
nodrošināšanai.

22. Nodevu aprēķina un kontroli pār 
nodevas samaksu pilnā apmērā veic 
Būvvalde.

V Nodeva par izklaidējoša 
rakstura pasākumu 

sarīkošanu publiskās vietās
23. Nodevu par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
maksā personas, kas rīko izklaidējoša 
rakstura pasākumus publiskās vietās 
Skrundas novada administratīvajā 
teritorijā.

24. Nodeva par izklaidējoša rakstura 
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
tiek noteikta šādā apmērā:

24.1. par izklaides un atpūtas pasāku-
miem – 25.00 LVL; 

24.2. par svētku un sporta pasāku-
miem – 15.00 LVL.

25. Nodeva par piemiņas pasākumu 
sarīkošanu publiskās vietās netiek 
piemērota.

VI Nodeva par pašvaldības 
simbolikas izmantošanu

26. Nodevas maksātāji ir fiziskas un 
juridiskas personas, nevalstiskās organi-
zācijas, politiskās partijas, kuras izmanto 
Skrundas novada simboliku reklāmā, 
preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdznie-
cībā vai citiem komerciāliem mērķiem.

27. Nodevas par pašvaldības simboli-
kas izmantošanu objekts ir pašvaldības 
simbolika: Skrundas novada,  Skrundas 
pilsētas un pagastu ģerboņi, Skrundas 
novada un Skrundas pilsētas karoga 
izmantošana.

28. Nodevas likme par Skrundas 
novada simbolikas izmantošanu komer-
ciālos nolūkos ir 50.00 LVL. Atļauja tiek 
izsniegta uz 4 (četriem) gadiem.

29. No nodevas atbrīvotas Skrundas 
novada pašvaldības pārvaldes, iestādes, 
aģentūras un ražotāji, kuri izpilda Skrun-
das novada pašvaldības pasūtījumu.

30. Nodeva tiek iekasēta par atļaujas 
saņemšanu izmantot Skrundas novada 
simboliku.

31. Par simbolikas izmantošanu tiek 
noslēgts līgums. Nodeva maksājama 
piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas 
par atļauju izmantot Skrundas novada 
simboliku.

32. Līgumu par Skrundas novada 
simbolikas izmantošanu sagatavo admi-
nistratīvo lietu nodaļa.

33. Visu šajos noteikumos noteikto 
pašvaldības nodevu iekasēšanu nodro-
šina Skrunda novada pašvaldības cen-
trālās administrācijas struktūrvienības 
atbilstoši to kompetencei: 

33.1. nodeva par pašvaldības domes 
izstrādāto oficiālo dokumentu un aplie-
cinātu to kopiju saņemšanu – adminis-
tratīvo lietu nodaļa;

33.2. nodeva par tirdzniecību publis-
kās vietās – finanšu nodaļa;

33.3. nodeva par būvatļaujas saņemša-
nu – Skrundas novada Būvvalde;

33.4. nodeva par izklaidējoša rakstura 
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās– 
administratīvo lietu nodaļa;

33.5. nodeva par pašvaldības sim-
bolikas izmantošanu – administratīvo 
lietu nodaļa.

34. Kopējo kontroli par pašvaldības 
nodevu iekasēšanu nodrošina Skrundas 
novada pašvaldības finanšu nodaļa.

VII Noslēguma jautājumi
35. Noteikumi tiek publicēti pašvaldī-

bas informatīvajā izdevumā „Skrundas 
novads” un ievietoti pašvaldības mājas 
lapā www.skrundasnovads.lv.

36. Noteikumi stājas spēkā nāko-
šajā dienā pēc to publicēšanas likuma 
„Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā.

37. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē:

37.1. Skrundas novada pašvaldības 
22.06.2012. noteikumi Nr. 14/2010 
„Nodeva par Skrundas novada pašval-
dības izstrādāto oficiālo dokumentu un 

apliecinātu to kopiju saņemšanu”,
37.2. Skrundas novada pašvaldības 

26.08.2012. noteikumi Nr. 24/2010 
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 
Skrundas novada pašvaldības būvvaldē”.

Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga

Nr.p.k.
Nodevas objekts – pašvaldības 

domes izstrādāto oficiālo dokumentu 
un apliecinātu to kopiju saņemšana

Nodevas likme (LVL)

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

7.1. Novada domes lēmumu apliecināta kopija 
vai izraksts 0.50 0.50

7.2. Atkārtota novada domes lēmuma vai 
rīkojuma apliecināta kopija vai izraksts no 
pašvaldības arhīva

1.00 1.00

7.3. Nekustamā īpašuma apliecinoši doku-
menti (par 1eks.)    3.00 3.00

7.4. Pieņemšanas komisijas akts par objekta 
pieņemšanu ekspluatācijā 20.00 50.00

7.5. Izziņa par ēku esošo stāvokli 1.50 5.00
7.6. Agrāk pieņemtā būvobjekta apliecināta 

pieņemšanas komisijas 1.50 5.00

7.7. Izziņa par nodokļu parādu neesamību 
Skrundas pašvaldības budžetā (izņemot 
nekustamā īpašuma nostiprināšanai 
Zemesgrāmatā)

0.50 0.50

7.8. Izziņa par ģimenes sastāvu vai dzīves-
vietu 0.50 -

7.9. Citas izziņas un pašvaldības izstrādāto 
dokumentu kopijas, noraksti 3.00 3.00

Tabula Nr.1

Tabula Nr.2

Nr.p.k.
Nodevas objekts– 

tirdzniecība publiskās vietās
Periods, par kuru 
veicama apmaksa

Nodevas 
likme (LVL)

Juridiskām 
un fiziskām 
personām

10.1. Pašu izgatavotu mākslas priekšme-
tu, lietišķās mākslas un daiļamat-
niecības izstrādājumu tirdzniecība

Viena diena 2.00

Kalendārais mēnesis 15.00

Kalendārais gads 100.00

10.2. Pašu izaudzētu augļu, dārzeņu, ogu, 
stādu un dēstu tirdzniecība (uzrādot 
attiecīgu dokumentu par zemes īpa-
šuma tiesībām vai nomas tiesībām)

Viena diena 1.00

Kalendārais mēnesis 15.00

Kalendārais gads 100.00

10.3.1. Ziedu tirdzniecība ar pašu audzē-
tiem ziediem (uzrādot attiecīgu 
dokumentu par zemes īpašuma 
tiesībām vai nomas tiesībām)

Viena diena 0.20

Kalendārais mēnesis 5.00

Kalendārais gads 30.00

10.3.2. Ziedu tirdzniecība ar iepirktiem 
ziediem

Viena diena 2.00

Kalendārais mēnesis 30.00

Kalendārais gads 150.00

10.4. Savvaļas augu, ogu, sēņu un riek-
stu tirdzniecība

Viena diena 1.00

Kalendārais mēnesis 15.00

Kalendārais gads 100.00

10.5. Ēdināšanas pakalpojumi un karsto 
uzkodu tirdzniecība no speciālām 
iekārtām, ar noteikumu, ka tās 
atbilst sanitārajām un higiēnas 
normām

Viena diena 10.00

Kalendārais mēnesis 50.00

Kalendārais gads 250.00

10.6. Saldējuma tirdzniecība no speciā-
lajām iekārtām

Viena diena 2.00

Kalendārais mēnesis 15.00

Kalendārais gads 100.00

10.7. Bezalkoholisko dzērienu tirdz-
niecība

Viena diena 2.00

Kalendārais mēnesis 15.00

Kalendārais gads 100.00

10.8. Alus tirdzniecība no speciālām 
iekārtām

Viena diena 5.00

Kalendārais mēnesis 50.00

Kalendārais gads 250.00

10.9. Preses izdevumu tirdzniecība Viena diena 2.00

Kalendārais mēnesis 30.00

Kalendārais gads 100.00

10.10. Eglīšu tirdzniecība Ziemassvētku 
un Jaungada laikā (uzrādot attiecī-
gu dokumentu par zemes īpašuma 
tiesībām vai nomas tiesībām)

Viena diena 5.00

10.11.1. Tirdzniecība ar pārtikas precēm 
pašu ražotu

Viena diena 1.00

Kalendārais mēnesis 20.00

Kalendārais gads 100.00
10.11.2. Tirdzniecība ar pārtikas precēm 

Latvijā rūpnieciski ražotu
Viena diena 2.00

Kalendārais mēnesis 50.00

Kalendārais gads 250.00
10.11.3. Tirdzniecība ar pārtikas precēm

importētu produkciju
Viena diena 3.00

Kalendārais mēnesis 50.00

Kalendārais gads 250.00
10.12. Tirdzniecība ar tabakas izstrādā-

jumiem
Viena diena 5.00

Kalendārais mēnesis 50.00

Kalendārais gads 250.00
10.13. Tirdzniecība ar alkoholiskiem 

dzērieniem
Viena diena 10.00

Kalendārais mēnesis 100.00

Kalendārais gads 500.00
10.14.1. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm 

pašu ražotu
Viena diena 1.00

Kalendārais mēnesis 20.00

Kalendārais gads 100.00
10.14.2. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm 

Latvijā rūpnieciski ražotu
Viena diena 2.00

Kalendārais mēnesis 50.00

Kalendārais gads 250.00
10.14.3. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm  

importētu produkciju
Viena diena 3.00

Kalendārais mēnesis 50.00

Kalendārais gads 250.00
10.14.4. Tirdzniecība ar nepārtikas precēm 

loterijas biļetēm
Viena diena 5.00

Kalendārais mēnesis 50.00

Kalendārais gads 250.00
10.15. Izbraukuma tirdzniecība masu pa-

sākumos ar pārtikas un alkohola 
precēm

Tirdzniecības vieta 15.00
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(Turpinājums no 4.lpp.) Tabula Nr.3. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”

Nr.p.k. Kategorija
Restaurācijām1 (LVL) Renovācijām2 (LVL) Rekonstrukcijām3 (LVL) Jaunbūvēm4 (LVL)

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

Fiziskām 
personām

Juridiskām 
personām

15.1. vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām ēkām un dārza mājām

- ar būvapjomu līdz 1000 m3 5 10 10 15 15 25 30 35

- ar būvapjomu 1000 m3 un vairāk 10 15 15 20 20 30 30 40

15.2. dzīvojamo un nedzīvojamo ēku palīgēkām 5 10 5 10 15 25 20 30

15.3. daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām 10 15 15 25 20 30 30 40

15.4. sabiedriskām ēkām (reliģisko, medicīnas, izglītības, kultūras 
un sporta) 

10 20 10 20 20 30 30 50

15.5. darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkām (veikaliem, 
ēdināšanas uzņēmumiem, birojiem utt.)

- ar būvapjomu līdz 1000 m2 20 30 20 30 30 50 50 70

- ar būvapjomu 1000 m2 un vairāk 30 50 30 50 50 70 70 100

15.6. Rūpniecības, satiksmes un sakaru ēkām

- ar būvapjomu līdz 1000 m2 15 20 15 20 20 30 30 50

- ar būvapjomu 1000 m2 un vairāk 25 30 25 30 30 50 50 70

15.7. Lauku saimniecības nedzīvojamas ēkas (kūtis, fermas, 
kautuves, noliktavas-angāri, garāžas, siltumnīcas)

- ar būvapjomu līdz 300 m2 5 10 5 10 15 25 20 30

- ar būvapjomu 300 m2 un vairāk 10 20 10 20 20 30 30 50

15.8. Inženierkomunikācijām (cauruļvadi, līnijas, kabeļi) un 
inženierbūvēm (šosejas, ielas, ceļi, tilti, tuneļi, caurtekas, 
hidrobūves, vēja ģeneratori, masti, torņi, sporta būves)

- ar kopējo garumu līdz 100 m 10 10 10 10 10 20 20 30

- ar kopējo garumu 100 m un vairāk 20 20 20 20 20 30 30 50

1 Restaurācija – būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti;
2 Renovācija – būves vai tās daļas remonts (kapitālais remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, 
kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu un funkciju;
3 Rekonstrukcija – būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2012
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”

I Saistošajos noteikumos lietotie 
termini

1. Publiska vieta – ceļi (jebkura sa-
tiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv 
no braucamās daļas, ietves, nomales), 
laukumi, dzelzceļa staciju, autoostu 
zāles, satiksmes ejas, kā arī parki, citas 
speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vie-
tas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi 
neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

2. Ielu tirdzniecība –ar pašvaldības 
atļauju veikta tirdzniecība, speciāli 
norādītās publiskās vietās ar pārtikas un 
nepārtikas precēm (autoveikali).

3. Izbraukuma tirdzniecība – tirdznie-
cība ar pārtikas un nepārtikas precēm 
masu pasākumu (piemēram, dziesmu un 
deju svētki, sporta un kultūras pasākumi, 
reliģiski svētki) vietās.

4. Gadatirgus – vienreizēja īslaicīga 
dažādu preču tirdzniecība, kas var ilgt no 
vienas līdz trim dienām, tirgus teritorijā, 
sporta laukumā vai citā pašvaldības no-
rādītā vietā organizē sakarā ar svētkiem 
vai sezonas darbu pabeigšanu laukos 
(piemēram, rudens gadatirgi) vai kas 
saistīti ar noteiktām kalendāra dienām 
(piemēram, Mārtiņdienas tirgus).

5. Tirgus – tirdzniecības objekts (iz-
ņemot teltis un citas viegli saliekamas 
un izjaucamas konstrukcijas), kas pēc 
noteikta projekta uzbūvēts uz pamatiem 
vai bez tiem, norobežots ar sienām, 
grīdu un jumtu un kuram ir atbilstoši 
elektrodrošības noteikumiem iekārtots 
elektrības pievads.

II Vispārīgie jautājumi
6. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā 

- noteikumi) nosaka:
6.1. kārtību, kādā ar pašvaldību saska-

ņojama tirdzniecības vietas iekārtošana;
6.2. tirdzniecības vietās realizējamo 

preču grupas;
6.3. kārtību, kādā ar pašvaldību sa-

skaņojama ielu tirdzniecība sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

6.4. tirdzniecības dalībnieka un tirdz-
niecības organizatora pienākumus kārtī-
bas nodrošināšanai;

6.5. nosacījumus pašvaldības atļau-
jas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un 
izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdz-
niecības organizatora atļaujas darbības 
apturēšanai uz laiku;

6.6. gadījumus, kad tirdzniecības or-
ganizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības 
dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības 

organizēšanas nodrošināšanu;
6.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus 

statuss.
7. Noteikumi ir saistoši visām per-

sonām, kuras vēlas saņemt Skrundas 
novada pašvaldības (turpmāk - pašval-
dība) saskaņojumu ielu tirdzniecības 
vietu iekārtošanai publiskās vietās un 
atļauju ielu tirdzniecībai, un pašvaldības 
iekārtotās ielu tirdzniecības vietās vai 
ielu tirdzniecības organizēšanai, un ja 
vēlas izveidot tirgu.

8. Pašvaldības vārdā ar šajos notei-
kumos paredzēto atļauju izsniegšanu 
saistītos iesniegumus un dokumentus 
izskata, atļaujas izsniedz, anulē vai aptur 
uz laiku Skrundas novada pašvaldības 
izpilddirektors vai cita ar Skrundas nova-
da pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu 
apstiprināta institūcija vai amatpersona.

9. Pašvaldības vārdā tirdzniecības 
vietas vai tirdzniecības organizēšanas 
vietas atrašanos, iekārtošanu, vizuālā 
izvietojuma un estētiskā noformējuma 
skici saskaņo Skrundas novada Būv-
valde - Skrundas pilsētas un pagasta 
teritorijā; attiecīgā pagasta pārvalde - 
pagasta teritorijā.

III Ielu tirdzniecības vietas
10. Skrundas novada teritorijā ielu 

tirdzniecība atļauta ar pašvaldību šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā saskaņotā 
un iekārtotā vietā.

11. Skrundas pilsētā Stūra ielā, un 
citās Skrundas pilsētas un pagasta teri-
torijās tirdzniecība ar un bez piesaistes 
pastāvīgajai tirdzniecības vietai var 
notikt tikai noteiktās vietās saskaņā ar 
pievienoto plānu (pielikums Nr.1).

12. Skrundas novada teritorijā – 
Raņķu pagasta, Rudbāržu pagasta un 
Nīkrāces pagasta ielās, tirdzniecība var 
notikt tikai tajās vietās, kas saskaņotas 
ar pakalpojumu pārvalžu vadītājiem.

IV Tirdzniecības vietas iekārtošanas 
saskaņošana, nodevas apmēri un atļaujas 
ielu tirdzniecībai izsniegšana

13. Lai saņemtu pašvaldības saska-
ņojumu ielu tirdzniecības vietas iekār-
tošanai un saņemtu pašvaldības atļauju 
ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu 
tirdzniecībai:

13.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz 
pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr.2), 
norādot  šādu informāciju:

13.1.1. fiziskās personas vārdu, uz-
vārdu un personas kodu vai juridiskās 

personas  nosaukumu un nodokļu mak-
sātāja reģistrācijas numuru, adresi, 
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;

13.1.2. realizējamo preču grupas;
13.1.3. paredzētās tirdzniecības nori-

ses vietu, laiku un ilgumu;
13.1.4. pārvietojamā mazumtirdz-

niecības punkta kustības maršrutu un 
laiku, ja  tirdzniecība paredzēta vairā-
kās vietās.

13.2. tirdzniecības organizators ie-
sniedz pašvaldībā iesniegumu {pieli-
kums Nr.3), norādot šādu informāciju:

13.2.1. fiziskās personas vārdu, uz-
vārdu un personas kodu vai juridiskās 
personas  nosaukumu un nodokļu mak-
sātāja reģistrācijas numuru, adresi, 
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;

13.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības 
organizēšanas vietu, norises laiku un 
ilgumu;

13.2.3. tirdzniecībai paredzēto preču 
grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;

13.2.4. tirdzniecības dalībnieku sa-
rakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 
13.1.1. apakšpunktā minētā informācija 
par tirdzniecības dalībnieku.

14. Tirdzniecības dalībnieks un tirdz-
niecības organizators iesniegumam 
pievieno:

14.1. saimnieciskās darbības reģis-
trācijas apliecinoša dokumenta kopiju 
(uzrādot oriģinālu), izņemot publisko 
personu, vai fiziska persona, kurai 
atbilstoši nodokļu  jomu reglamentējo-
šiem normatīvajiem aktiem nav jāreģis-
trē saimnieciskā darbība, apliecinājumu, 
ka tā neveic saimniecisko darbību;

14.2. dokumenta, kas apliecina tie-
sības iesaistīties pārtikas apritē kopiju 
(uzrādot  oriģinālu);

14.3. licences (speciālās atļaujas) 
kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši  
normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības 
veida veikšanai ir nepieciešama licence 
(speciālā atļauja);

14.4. zemes lietošanas tiesību aplieci-
noša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinā-
lu), ja ir  pieteikta tirdzniecība ar pašu 
ražotu lauksaimniecības produkciju 
(iesniedz tikai fiziska persona);

14.5. ar Skrundas novada Būvvaldes 
saskaņota tirdzniecības vietas vai tirdz-
niecības  organizēšanas vietas atrašanās, 
iekārtošana, vizuālā izvietojuma un 
estētiskā  noformējuma skici;

14.6. saskaņojumu ar nekustamā Īpa-

šuma Īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 14.7. saskaņojumu ar pasākuma 

rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai 
organizēšanu pasākuma norises laikā 
un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas 
personas pasākuma ietvaros, izņemot 
gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir paš-
valdība vai tās dibināta iestāde.

15. Pašvaldība 5 (piecu) darba dienu 
laikā pēc iesnieguma saņemšanas pie-
ņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdz-
niecības vietas iekārtošanai un atļaujas 
ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai izsniegšanu un izsniedz 
atļauju (pielikums Nr.4) vai pieņem 
lēmumu par atteikumu izsniegt saska-
ņojumu vai atļauju, rakstiski informējot 
par to iesnieguma iesniedzēju.

16. Atļauju par tiesībām veikt tirdznie-
cību publiskās vietās izsniedz pašvaldī-
bas izpilddirektors uz pieprasīto laiku, 
bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.

17. Ja ielu tirdzniecība tiek organi-
zēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošajā nekustamajā īpašu-
mā un tirdzniecības organizators nav 
pašvaldība, nodevu par katru pieteikto 
tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegta-
jam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, 
maksā tirdzniecības organizators.

18. Tirdzniecības organizators ir tie-
sīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam 
maksu par ielu tirdzniecības organi-
zēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs 
nedrīkst pārsniegt pašvaldības noteikto 
nodevu divkāršā apmērā.

V Tirdzniecības vietas sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ie-
kārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu 
tirdzniecībai izsniegšana

19. Tirdzniecības vieta sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 
pašvaldībā ir jāsaskaņo, ja tā paredzēta 
publiskā vietā un nav attiecināma uz citu 
ielu tirdzniecības veidu vai netiek veikta 
teritorijā, kurai piešķirts tirgus statuss.

20. Tirdzniecības vieta sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai var 
būt ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās 
ēdināšanas sniegšanas vietai vai atseviš-
ķa - bez piesaistes pastāvīgai sabiedris-
kās ēdināšanas sniegšanas vietai.

21. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 
vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastā-
vīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena 

un tā pati persona, kā arī pastāvīgo un 
publisko plānoto sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir 
zemesgabals.

22. Lai saņemtu pašvaldības saskaņo-
jumu tirdzniecības vietas sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 
iekārtošanai un atļauju ielu tirdzniecībai:

22.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz 
pašvaldībā iesniegumu (pielikums Nr. 
5), norādot šādu informāciju:

22.1.1. juridiskās personas nosauku-
mu un nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numuru,  adresi, kontakttālruni, elek-
troniskā pasta adresi;

22.1.2. realizējamo preču grupas;
22.1.3. paredzētās tirdzniecības vietu, 

laiku un ilgumu;
22.1.4. vai ielu tirdzniecība tiks or-

ganizēta:
22.1.4.1. vietā ar piesaisti pastāvīgai 

sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas 
vietai;

22.1.4.2. vietā bez piesaistes pastāvī-
gai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas 
vietai.

23.Tirdzniecības dalībnieks iesniegu-
mam pievieno:

23.1. nodokļu maksātāja reģistrāciju 
apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 
oriģinālu);

23.2. dokumenta, kas apliecina tie-
sības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju 
(uzrādot  oriģinālu);

23.3. licences (speciālās atļaujas) 
kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši  
normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības 
veida veikšanai ir nepieciešama licence 
(speciālā atļauja);

23.4. ar Skrundas novada Būvvaldes 
saskaņota tirdzniecības vietas vai atra-
šanās, iekārtošana, vizuālā izvietojuma 
un estētiskā noformējuma skici, izpildot 
noteiktās  prasības vietas iekārtošanai;

23.5. saskaņojumu ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

24. Pašvaldība 5 (piecu) darba dienu 
laikā pēc iesnieguma saņemšanas pie-
ņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdz-
niecības vietas iekārtošanai sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un 
atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanu un 
izsniedz atļauju (pielikums Nr.6) vai un 
pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt 
saskaņojumu un atļauju un rakstiski 
informē par to iesnieguma iesniedzēju.

25. Pirms ielu tirdzniecības atļaujas 
saņemšanas ir maksājama pašvaldības 
nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, 
saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu. 

26. Nodeva nav jāmaksā par tirdz-
niecības vietu sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai, kas tiek iekār-
tota ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās 
ēdināšanas sniegšanas vietai.

27. Atļauju izsniedz uz pieprasīto 
laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.

VI Tirdzniecības vietās realizējamo 
preču grupas

28. Fiziskā persona, kurai atbilsto-
ši nodokļu jomu reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē 
saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir 
tiesīga pārdot 12.05.2010. MK noteiku-
mu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
7.punktā minētās preces.

29. Juridiskā un fiziskā persona, kura 
reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu 
tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura 
veida pārtikas un nepārtikas preces.

VII Tirdzniecības dalībnieka un tirdz-
niecības organizatora pienākumi kārtības

nodrošināšanai
30. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai 

tajās tirdzniecības vietās, kuras iekār-
tojusi vai to iekārtošanu saskaņojusi 
pašvaldība.

31. Tirdzniecības dalībniekam un 
tirdzniecības organizatoram jāievēro 
Latvijas Republikā spēkā esošie tirdznie-
cību reglamentējošie normatīvie akti un 
pašvaldības saistošie noteikumi.

Turpinājums 6.lpp.
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32. Tirdzniecības dalībnieks ir at-
bildīgs:

32.1. par tirdzniecības noteikumu ie-
vērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

32.2. par atļaujā norādīto nosacījumu 
ievērošanu;

32.3. par saskaņotās tirdzniecības 
vietas izvietojuma, platības un augstuma 
ievērošanu;

32.4. par noteikto attālumu, brīvo 
neaizņemamo teritoriju un piekļuves 
nodrošināšanu;

32.5. par saskaņotās tirdzniecības 
vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;

32.6. par tīrības un kārtības nodroši-
nāšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m 
rādiusā ap tirdzniecības vietu, atkritumu 
urnu izvietošanu;

32.7. par speciālo iekārtu un objektu, 
kas tiek izmantoti tirdzniecības veik-
šanai, atbilstību Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām;

32.8. par speciālo iekārtu un objektu, 
kas tiek izmantoti tirdzniecības veik-
šanai, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez 
bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, 
kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, 
novākšanu;

32.9. tirdzniecības laikā tirdzniecības 
vieta un ap to esošā šajos noteikumos 
noteiktā  teritorija jāuztur kārtībā un pēc 
darba beigšanas tai jābūt sakoptai.

33. Tirdzniecības organizators ir 
atbildīgs:

33.1. par saskaņoto tirdzniecības 
vietu skaita un platības patvaļīgu pa-
lielināšanu;

33.2. par saskaņoto tirdzniecības 
vietu izvietojuma, platības un augstuma 
ievērošanu;

33.3. par saskaņoto tirdzniecības vietu 
vizuālā risinājuma nodrošināšanu;

Turpinājums no 5.lpp. 33.4. par tīrības un kārtības nodro-
šināšanu ielu tirdzniecības vietās un 
atkritumu urnu izvietošanu;

 33.5. par tirdzniecības vietu un ap 
to esošas šajos noteikumos noteiktās 
teritorijas uzturēšanu kārtībā tirdznie-
cības laikā un to sakopšanu pēc darba 
beigšanas.

34. Tirdzniecības vietā atrasties ar 
preci un veikt tirdzniecību var tikai 
tirdzniecības atļaujā norādītā persona, 
norādītā fiziskā persona, kas nav re-
ģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs 
personas pilnvarots ģimenes loceklis, 
uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, 
vai persona, kas ar norādīto juridisko 
personu ir juridiski noformējusi darba 
tiesiskās attiecības, noslēgusi uzņēmuma 
līgumu un ir attiecīgi pilnvarota.

35. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs 
sākt sabiedriskās ēdināšanas pakalpoju-
mu sniegšanas vietas montāžas darbus 
ne ātrāk kā 10 dienas pirms ielu tirdznie-
cības atļaujā norādītā atļaujas derīguma 
termiņa sākuma.

36. Tirdzniecības dalībniekam sabied-
riskās ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanas vietas demontāžas darbi jāveic 
ne vēlāk kā 10 dienas pēc tirdzniecības 
atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās.

37. Tirdzniecības organizatoram un 
tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

37.1. bojāt vides un apstādījumu 
elementus;

37.2. traucēt tuvumā esošo kultūras 
iestāžu, veselības aizsardzības iestāžu, 
sociālās  palīdzības iestāžu, vispāriz-
glītojošo mācību iestāžu un pirmsskolas 
izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt 
bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

37.3. pārdot dzērienus stikla iepako-
jumā tirdzniecībai publisko pasākumu 
laikā;

 37.4. aizsegt stacionāru reklāmas 

objektu;
37.5. neatļautās vietās izvietot slēgtas 

teltis, noliktavas un nojumes ar nolaiža-
mām sienām vai cita veida norobežojo-
šas konstrukcijas.

38. Ielu tirdzniecības vietā jāatrodas 
pašvaldības izsniegtajai tirdzniecības 
atļaujai.

VIII Izsniegtās atļaujas ielu tirdznie-
cībai anulēšana un apturēšana uz laiku

39. Pašvaldība ir tiesīga anulēt iz-
sniegto atļauju normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos.

40. Pašvaldība ir tiesīga tirdzniecības 
dalībniekam vai tirdzniecības organiza-
toram izsniegtās atļaujas darbību apturēt 
uz laiku līdz nepilnību novēršanai, ja:

40.1. tirdzniecības dalībnieks vai 
tirdzniecības organizators apzināti 
pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

40.2. patvarīgi mainīta tirdzniecības 
vieta vai tirdzniecības organizēšanas 
vieta;

40.3. bez saskaņošanas ar pašvaldī-
bu ir mainītas atļaujā norādītās preču 
grupas;

40.4. tirdzniecības atļauja ir nodota 
citai personai;

40.5. tirdzniecības dalībnieks neievēro 
pārtikas apriti reglamentējošos normatī-
vajos aktos noteikto prasību izpildi.

41.Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt, lai 
tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un 
atbrīvo konkrēto

darbības vietu uz laiku, par to informē-
jot ielu tirdzniecības atļaujas izsniedzēju, 
šādos gadījumos:

41.1. sakarā ar pašvaldībā veicama-
jiem neatliekamajiem remontdarbiem 
(ūdensvada remonts, ēkas fasādes re-
monts, ietves un ielas seguma remonts 
u.c.);

41.2. sakarā ar paredzētajiem publis-
kajiem pasākumiem; 

41.3. ja tas nepieciešams pašvaldības 
projektu realizācijai;

41.4. ja tas rada draudus apmeklētāju 
drošībai.

42. Ja tiek pieņemts lēmums par at-
ļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības 
organizēšanai anulēšanu vai apturēšanu 
uz laiku, samaksātā pašvaldības nodeva 
netiek atmaksāta, izņemot šo noteiku-
mu 41.1. un 41.3.punktos paredzētajos 
gadījumos.

IX Tirgus statusa piešķiršanas kārtība
43. Lai saņemtu pašvaldības sa-

skaņojumu jauna tirgus izveidošanai 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
persona (potenciālais tirgus pārvaldītājs) 
iesniedz pašvaldībā:

43.1. iesniegumu, norādot fiziskās 
personas vārdu, uzvārdu un personas 
kodu vai  juridiskās personas nosauku-
mu un nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numuru, adresi, kontakttālruni, elektro-
niskā pasta adresi;

43.2. zemes īpašuma vai lietošanas 
tiesību apliecinoša dokumenta kopiju 
(uzrādot  oriģinālu);

43.3. tirgus plānu ar tirdzniecības 
vietu izvietojumu.

44. Tirgus pārvaldītājam ir jāizstrādā 
un jāsaskaņo ar pašvaldību tirgus kārtī-
bas noteikumi.

45. Pēc pašvaldības saskaņojuma 
saņemšanas, persona normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un 
apstiprina tirgus projektu.

46. Pēc tam, kad pilnībā ir izpildīti 
visi tirgus projektā paredzētie izveido-
šanas un iekārtošanas darbi, izstrādāti 
un iesniegti tirgus noteikumi, Skrundas 
novada Dome pieņem lēmumu par tirgus 
statusa piešķiršanu jaunizveidotajam 
tirgum.

X Administratīvā atbildība par no-
teikumu neievērošanu un noteikumu 

izpildes kontrole
47. Par tirdzniecības noteikumu pār-

kāpumiem personas saucamas pie nor-
matīvajos aktos paredzētās atbildības.

48. Par šo noteikumu pārkāpumiem 
ir paredzēta atbildība Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 155.pantā.

49. Noteikumu ievērošanas uzrau-
dzību un kontroli veic Skrundas novada 
pašvaldības policija vai citas pašvaldības 
pilnvarotas amatpersonas.

50. Par noteikumu neievērošanu sastā-
da administratīvo pārkāpumu protokolu. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
pašvaldības Administratīvā komisija, 
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksu.

51. Administratīvā soda samaksāša-
na neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no 
noteikumu izpildes, kā arī no nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XI Administratīvo aktu apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana

52. Skrundas novada pašvaldības 
izpilddirektora vai citas ar Skrundas no-
vada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 
rīkojumu apstiprinātas institūcijas vai 
amatpersonas izdoto administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt 
Skrundas novada Domē.

53. Skrundas novada Domes pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt vai pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

XII Noslēguma jautājumi
54. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas Skrundas 
novada pašvaldības

bezmaksas izdevumā „Skrundas 
novads”.

 Domes priekšsēdētāja
Nellija Kleinberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013. gadā”

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā 2013.gadā Skrundas novada 
pašvaldība realizē ar LR likumu „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās 
tiesības attiecībā uz Skrundas novada 
administratīvajā teritorijā esošajiem 

nekustamajiem īpašumiem.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa ap-

mērs zemei 2013.gadā tiek saglabāts 
2012.gada līmenī.

3. Aplikt Skrundas novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā vidi 

degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvi ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no 
lielākās kadastrālās vērtības:

a) būvei piekrītošās zemes kadastrālās 
vērtības vai

b) būves kadastrālās vērtības.
4. Noteikt nodokļa maksāšanas pazi-

ņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Šie noteikumi stājās spēkā likuma 

„Par pašvaldībām” 46.panta noteiktajā 
kārtībā.

Skrundas novada Domes 
priekšsēdētāja N. Kleinberga

2012.gada 18.decembra domes ārkārtas sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome piešķīra un izmaksāja naudas 
balvu Ls 100.00 (viens simts latu) 
apmērā domes priekšsēdētājai Nellijai 
Kleinbergai, Andrim Vilnim Sadovskim, 
Aldonai Zīderei par Skrundas novada 
vārda popularizēšanu starptautiskā mē-
rogā, līdzdalību valsts politikas sabied-
riskajās aktivitātēs, pašvaldības mērķu 
sasniegšanu 2012. gadā un pašvaldības 
attīstības plāna izstrādi.

Dome piešķīra un izmaksāja naudas 
balvu Ls 50.00 (piecdesmit latu) apmērā 
domes deputātam Ainaram Piļeckim par 
pašvaldības mērķu sasniegšanu 2012. 
gadā un līdzdalību pašvaldības attīstības 
plāna izstrādē, Skrundas novada vārda 
popularizēšanu Latvijas sabiedriskajos 
medijos. 

Dome piešķīra un izmaksāja naudas 
balvu Ls 100.00 (simts latu) apmērā do-
mes deputātam Rihardam Valtenbergam 
par Skrundas novada vārda popularizē-
šanu starptautiskā mērogā, līdzdalību 

valsts lauksaimniecības politikas sabied-
riskajās aktivitātēs, pašvaldības mērķu 
sasniegšanu 2012. gadā.

Dome piešķīra un izmaksāja naudas 
balvu Ls 50.00 (piecdesmit latu) apmērā 
domes deputātei Intai Bergmanei un Ju-
rim Jaunzemam par pašvaldības mērķu 
sasniegšanu 2012. gadā un līdzdalību 
pašvaldības attīstības plāna izstrādē.

Dome piešķīra un izmaksāja naudas 
balvu Ls 80.00 (astoņdesmit latu) apmē-
rā domes deputātei Marinai Lākutei par 
līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs, paš-

valdības mērķu sasniegšanu 2012. gadā 
un pašvaldības attīstības plāna izstrādi.

Dome piešķīra un izmaksāja naudas 
balvu Ls 50.00 (piecdesmit latu) apmērā 
domes deputātei Inesei Ivānei par līdzda-
lību sabiedriskajās aktivitātēs, Skrundas 
novada pašvaldības vārda popularizēša-
nu, sabiedrisku projektu realizēšanu un 
pašvaldības mērķu sasniegšanu 2012. 
gadā.

Dome piešķīra un izmaksāja naudas 
balvu Ls 100.00 (simts latu) apmērā 
domes deputātei Guntai Stepanovai par 

līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs, 
Skrundas novada pašvaldības vārda 
popularizēšanu ārpus Latvijas robežām, 
sabiedrisku projektu realizēšanu un paš-
valdības mērķu sasniegšanu 2012. gadā.

Dome piešķīra un izmaksāja naudas 
balvu Ls 100.00 (simts latu) apmērā 
domes deputātam Ivaram Grundmanis 
par nesavtīgu darbu un ieguldījumu 
Skrundas novada pašvaldības labā, 
līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs, paš-
valdības mērķu sasniegšanu 2012. gadā 
un pašvaldības attīstības plāna izstrādi.

2012.gada 28.decembra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr. 15/2012 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā 2013. gadā”.

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma privatizācijas komisijas sēdes 
protokolu Nr. 15 no 03.12.2011. 

Dome atstāja spēkā Skrundas novada 
domes 27.08.2009. sēdes (prot. Nr. 9, 
28.§) lēmumu „Par Skrundas arodvidus-
skolas pārņemšanu”, saglabājot minētā 
lēmumā pieņemtos nosacījumus, sagla-
bājot no Izglītības un zinātnes ministrijas 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas mērķdotācijas pedagogu un 
darbinieku darba samaksai. 

Dome apstiprināja Skrundas bērnu 
bibliotēkas un Skrundas pilsētas biblio-
tēkas stratēģiskos plānus no 2012-2015.
gadam. 

Dome apstiprināja izmaiņas Skrundas 
novada teritorijas attīstības program-

mas 2014-2020 darba uzdevuma laika 
grafikā.

Dome piešķīra komandējumu domes 
priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai laika 
posmā no 22.01.2013. līdz 25.01.2013., 
piedaloties Eiropas Komisijas pārstāv-
niecības Latvijā organizētajā pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Briseli (Beļģija). 
Domes priekšsēdētājas komandējuma 
laikā viņas pienākumus izpildīs vietnieks 
Ainārs Zankovskis, nosakot atlīdzību 
20% apmērā no amata darba algas.

Dome apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 16/2012 “ Grozījumi 2012.gada 
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 
2012.gada budžets”.

Dome iecēla Andu Vītolu par paš-
valdības aģentūras „Sociālais dienests” 
direktora pienākumu izpildītāju uz trīs 
mēnešiem.

Dome izveidoja pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” darbības novērtē-
šanas komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētāja - Nellija Kleinberga, 
komisijas locekļi: Guntis Putniņš, Ināra 

Muceniece, Gunta Stepanova, Inese 
Ivāne, pieaicinot neatkarīgu ekspertu no 
LR Labklājības ministrijas. Pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” darbības 
novērtēšanu veiks līdz 28.03.2013.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma saglabāt 2013.gadā 
savā administratīvajā teritorijā nodokļa 
apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, 
kā arī aplikt vidi degradējošu, sagruvušu 
vai cilvēku drošību apdraudošu būvi ar 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% 
apmērā no lielākās kadastrālās vērtības: 
būvei piekrītošās zemes kadastrālās 
vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

Dome papildus noteica nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus 
no nodokļu samaksas termiņa iestāšanās 
brīža.

Dome no personas Skrundas novadā 
piedzīs bezstrīdus kārtībā nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Ls 
45.94 (četrdesmit pieci lati un deviņdes-

mit četri santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 
41.85 (četrdesmit viens lats un astoņdes-
mit pieci  santīmi), nokavējuma nauda 
Ls 4.09 (četri lati un deviņi santīmi), 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu. 

Dome izsolīs telpas Nr.2 (jumta stāvā) 
nomas tiesības izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamajā īpašumā „Dārdedzes”, 
Rudbāržu pagastā, ar sākotnējo cenu Ls 
0.50 par vienu m2, apstiprinot pašval-
dības īpašuma privatizācijas komisijas 
sēdes protokolu Nr. 16 no 17.12.2012. 
un šī nekustamā īpašuma nomas tiesību 
izsoles noteikumus.

Dome piešķīra Rudbāržu pagastā 
esošam zemes gabalam 0.2 ha platībā 
un ēkai nosaukumu un adresi „Vērdiņi”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV – 3324.

Dome nolēma izveidot būvju īpašumu 
un jaunbūvei – dzīvojamajai mājai, kura 
atrodas uz zemes gabala „Atmatas”, 
Rudbāržu pagastā - piešķirt adresi 
„Kalnieši”, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, LV-3324. 
Dome nolēma izveidot būvju īpašumu 

un dzīvojamajai mājai, saimniecības 
ēkai, kūtij un šķūnim, kuri atrodas 
uz zemes gabala „Oši”, Jaunmuižā, 
Skrundas pagastā, piešķirt adresi „Oši”, 
Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV-3307. 

Dome nolēma izmainīt zemes gaba-
lam „Mazroznieki” Skrundas pagastā 
50.3 ha platībā lietošanas mērķi uz zemi, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
dīķsaimniecība.

Dome atcēla ciema statusu ciemam 
Līdumnieki Raņķu pagastā, līdz ar to 
izmainīja adreses: dzīvojamai ēkai, 
funkcionāli saistītām ēkām un zemes 
gabalam, „Ziediņi” uz adresi „Ziediņi”, 
Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3323; zemes gabalam „Mežaine” 
uz adresi „Mežaine”, Raņķu, Raņķu 
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.

Dome sadalīja saimniecību ”Ozoliņi” 
Rudbāržu pagastā un atdalāmam zemes 
gabalam 2.8 ha platībā piešķīra jaunu 
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nosaukumu „Jaunklajumi”, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas novads, LV-3325. 
Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība.

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu no 07.12.2012. par zemes 
gabala Saldus ielā 8 Skrundā sadalīšanu. 
Atdalāmam zemes gabalam 0.2246 ha 
platībā piešķīra adresi Saldus iela 8A, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. 
Zemes gabala lietošanas mērķis – vien-

stāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūve.

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu no 07.12.2012. par zemes 
gabala „Smiltnieki” Raņķu pagastā 
sadalīšanu. Atdalāmam zemes gabalam 
2.6 ha platībā piešķīra nosaukumu „Strē-
mele”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3323. Zemes gabala lietošanas 
mērķis – zeme, uz  kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Dome saskaņoja kvarca smilts atrad-
nei „Pīlādži” Nīkrāces pagastā paredzēto 

rekultivācijas veidu – rekultivēt atradni 
par ūdenstilpni, nogāzes apmežojot.

SIA „Skrundas 
komunālā 
saimniecība” jautājumi

Dome paaugstinās īres maksu ar 
01.01.2013. Skrundas pilsētas dzīvo-
jamo māju šādos īres dzīvokļos: Nr. 4 
Amatnieku ielā 9, Skrundā, no 0.19 Ls/ 
m2 uz 0.32 Ls/ m2; Nr. 12 Raiņa ielā 30A, 
Skrundā, no 0.205 Ls/ m2 uz 0.30 Ls/ m2; 
Nr. 1, 2, 3 Raiņa ielā 31, Skrundā, no 
0.14 Ls/ m2 uz 0.33 Ls/ m2; Nr. 3 Saldus 

ielā 21, Skrundā, no 0.19 Ls/ m2 uz 0.25 
Ls/ m2; Nr. 8 Liepājas ielā 45, Skrundā, 
no 0.215 Ls/ m2 uz 0.30 Ls/ m2. Dome 
samazinās īres maksu ar 01.01.2013. 
Skrundas pilsētas un pagasta dzīvojamo 
māju šādos īres dzīvokļos: Nr. 4 Liepājas 
ielā 13, Skrundā, no 0.19 Ls/ m2 uz 0.17 
Ls/ m2; Nr. 1 Raiņa ielā 30, Skrundā, 
no 0.205 Ls/ m2 uz 0.19 Ls/ m2; Nr. 4, 
5 Ventas ielā 14, Skrundā, no 0.19 Ls/ 
m2 uz 0.14 Ls/ m2; Nr. 7 Cieceres ielā 2, 
Skrundā, no 0.19 Ls/ m2 uz 0.17 Ls/ m2; 
Nr. 3 Dārza ielā 3, Skrundā, no 0.215 Ls/ 
m2 uz 0.17 Ls/ m2.

Dzīvokļu jautājumi
Dome uzņēma 1 personu dzīvokļu 

jautājumu risināšanas reģistrā Rudbāržos 
kā personu, kas ar dzīvojamo platību 
nodrošināma vispārējā kārtībā. Dome 
piešķīra 1 personai dzīvokli Rudbāržu 
pagastā, slēdzot īres līgumu uz vienu 
gadu. Dome pagarināja 1 personai 
sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem 
mēnešiem. Dome atļāva 1 personai mai-
nīt dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz vienu 
gadu. Dome anulēja 1 personai deklarēto 
dzīvesvietu Skrundas novadā.

Turpinājums no 6.lpp.

2013. gada 31.janvāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome izdarīja grozījumus Skrundas 
novada domes 26.04.2012. sēdē (prot. 
Nr. 7, 1.§) apstiprinātā Nolikumā par 
atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā 
noteiktajos punktos. 

Dome apstiprināja saistošos notei-
kumus Nr. 2/2013 “Skrundas novada 
pašvaldības 2013.gada budžets” un 
Skrundas novada pašvaldības amatu 
sarakstus.

Dome apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 1/2013 “Grozījumi 2009.gada 
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 
10/2009 „Par pabalstiem Skrundas no-
vada iedzīvotājiem”.

Dome izdarīja precizējumus Skrundas 
novada pašvaldības 25.10.2012. sais-
tošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par 
Skrundas novada simboliku”. Dome 
izdarīja precizējumus Skrundas novada 
pašvaldības 25.10.2012. saistošajos no-
teikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības 
nodevām Skrundas novadā”. Dome 
veica precizējumus Skrundas novada 
pašvaldības 29.11.2012. saistošajos 
noteikumos Nr. 12/2012 „Par ielu tirdz-
niecību un tirgus statusa piešķiršanas 
kārtību Skrundas novadā”. Precizētie 
saistošie noteikumi tiks publicēti pašval-
dības informatīvajā izdevumā „Skrundas 
novads”.

Dome grozīja Skrundas novada domes 
sēdes protokola Nr.19, 7.§ „Par nosau-
kumu un adreses piešķiršanu” 2.1.p. no 
28.12.2012. 

Dome atcēla Skrundas novada domes 
28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 16.§) 
lēmumu „Par dzīvokļa maiņu”.

Dome apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 3/2013 „Grozījumi 2012. gada 
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 
2012. gada budžets”.

Dome apstiprināja viena skolēna 
izmaksas Skrundas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs 2013. gadam.

Dome nolēma galvot SIA „Skrundas 

komunālā saimniecība” aizdevuma Ls 
65 238.13 (sešdesmit pieci tūkstoši 
divi simti trīsdesmit astoņi lati un 
trīspadsmit santīmi) saņemšanai uz 20 
gadiem (aizdevuma procentu likme tiek 
piemērota, pamatojoties uz SIA “Vides 
investīciju fonds” aizdevuma nosacīju-
miem), pamatsummas atmaksu uzsākot 
ar 2014. gada janvāri, projekta “Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība 
Skrundas novada Kušaiņu ciemā” Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015 
īstenošanai.

Dome nolēma galvot SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība” aizdevuma Ls 
84 471.41 (astoņdesmit četri tūkstoši 
četri simti septiņdesmit viens lats un 
četrdesmit viens santīms) saņemšanai 
uz 20 gadiem (aizdevuma procentu 
likme tiek piemērota, pamatojoties uz 
SIA “Vides investīciju fonds” aizde-
vuma nosacījumiem), pamatsummas 
atmaksu uzsākot ar 2014. gada janvāri, 
projekta “Ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstība Skrundas novada Cieceres 
ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/
CFLA/048/016 īstenošanai.

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma privatizācijas komisijas sēdes 
protokolu Nr. 2 no 28.01.2013. 

Dome piekrita domes priekšsēdētājas 
Nellijas Kleinbergas dalībai Eiro-
pas Savienības RK CIVEX komite-
jā 11.02.2013., 29.04.2013., ECOS 
komitejā 20.02.2013., nemaksājot 
komandējuma naudu. Tāpat piešķīra ko-
mandējumu laika posmā no 21.02.2013. 
līdz 23.02.2013., piedaloties Igaunijas 
valsts gadadienas sarīkojumā Peltsamā, 
Igaunijā no 21.02.2013. līdz 23.02.2013, 
nemaksājot komandējuma naudu. Dome 
piešķīra domes priekšsēdētājai arī ap-
maksātu dalītu ikgadējo atvaļinājumu 
no 20.05.2013. līdz 24.05.2013.

Dome deleģēja domes priekšsēdētāju 
Nelliju Kleinbergu dalībai projekta 
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana” ietvaros 
organizētā izpētes vizītē uz Norvēģiju no 
04.03.2013. līdz 08.03.2013, nemaksājot 

komandējuma naudu.
Domes priekšsēdētājas atvaļinājuma 

un komandējuma laikā viņas pienā-
kumus izpildīs domes priekšsēdētājas 
vietnieks Ainārs Zankovskis, nosakot 
atlīdzību 20% apmērā no amata darba 
algas.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome no 4 personām bezstrīdus kār-
tībā nolēma piedzīt termiņā nenomak-
sātos nodokļus un nokavējuma naudu, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo īpašumu Skrundas novadā.

Dome nolēma pārdot izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašumu – 
„Muižarāji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 
novadā, par nosacīto cenu Ls 2500.00 
(divi tūkstoši pieci simti latu).

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu no 15.01.2013. nekustamā 
īpašuma „Dārznieki” Raņķu pagastā 
zemes gabalu apvienošanai, robežu 
pārkārtošanai, nekustamā īpašuma 
„Kapenieki” Raņķu pagastā robežu 
pārkārtošanai un nekustamā īpašuma 
„6278C008 Darbnīcas Magones” Raņķu 
pagastā robežu pārkārtošanai.

Dome apvienoja zemes gabalus 
„Dārznieki” 1,24 ha platībā un 0,4 ha 
platībā vienā zemes gabalā, pārkārtojot 
zemes gabalu robežas un piešķirot vie-
notu nosaukumu un adresi „Dārznieki”, 
Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-
3323. Zemes gabala lietošanas mērķis  
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome pārkārtoja zemes gabalam „Ka-
penieki” robežas un piešķīra nosaukumu 
un adresi „Dārznieki”, Raņķu pagasts, 
Skrundas novads, LV-3323, zemes gaba-
la lietošanas mērķis  – lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu apbūve.

Dome pārkārtoja zemes gabalam 
„6278C008 Darbnīcas Magones” robe-
žas. Zemes gabala lietošanas mērķis  – 
zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalīju-

ma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-

nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu no 06.11.2012. par zemes 
gabala Pērkona iela 1 Skrundā sadalīša-
nu. Atdalāmam zemes gabalam 0,0905 
ha platībā piešķīra adresi Raiņa iela 28, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. 
Zemes gabala lietošanas mērķis– rūp-
nieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt nekustamā īpašuma „Ciņi” Skrundā 
zemes ierīcības projektu zemes gabala 
sadalīšanas dēļ. 

Dome noteica zemes gabalam1,3 ha 
platībā statusu - valsts rezerves zeme, kā 
arī piešķīra zemes gabalam nosaukumu 
„Purva laukums”, Skrunda, Skrundas 
novads, LV-3326. Zemes gabala lieto-
šanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve.

Dome nolēma sadalīt saimniecību 
”Mazulītes” Skrundas pagastā un atda-
lāmiem zemes gabaliem 6,8 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Lieleglītes”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
LV-3307. Zemes gabala lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Zemes gabalam 4,3 ha platībā piešķīra 
jaunu nosaukumu „Dižulītes”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV-3307. 
Zemes gabala lietošanas mērķis –zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība.

Dome nolēma iekļaut autoceļa reģistrā 
zemes gabalu Skrundas pagastā „Ceļš 
pie 0012” 0,3 ha platībā un zemes ga-
balam piešķirt nosaukumu „6229C011 
Ciecerkrasti Zirņu pagasts”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV-3326. 
Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes noda-
lījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā.  

Dome apstiprināja SIA „MikroMetrs” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 
no 28.12.2012. par nekustamā īpašuma 
„Strāši”, Nīkrāces pagastā zemes gabalu 
sadalīšanu. Atdalāmam zemes gabalam 

3,2 ha platībā piešķīra nosaukumu „Ka-
melotes”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 
novads, LV-3320. Zemes gabala lieto-
šanas mērķis– zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Atdalāmam zemes gabalam 8,2 ha platī-
bā piešķīra nosaukumu „Granāti”, Nīkrā-
ces pagasts, Skrundas novads, LV-3320. 
Zemes gabala lietošanas mērķis– zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība.

Dome saskaņoja smilts-grants un 
smilts atradnei „Biņģeļi” Rudbāržu 
pagastā paredzēto rekultivācijas vei-
du – rekultivēt atradni par ūdenstilpni, 
nogāzes un kāples apzaļumojot.

SIA „Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome noteica, ka īres maksas īr-
niekiem dzīvojamā mājā „Pumpuri”, 
Skrundas pagastā, par laika posmu no 
01.01.2012. līdz 30.04.2012., izņemot 
dzīvokli Nr. 10 – par laika posmu no 
01.01.2012. līdz 31.07.2012. un dzīvokli 
Nr. 21 – par laika posmu no 01.01.2012. 
līdz 20.09.2012. Dome noteica īres 
maksas īrniekiem dzīvojamās mājās 
„Dālijas”, Skrundas pagastā, „Sieksātes 
kazarmas”, Rudbāržu pagastā, „Meža 
ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, „Marģietē-
ni”, Skrundas pagastā, par laika posmu 
no 01.01.2012. līdz 30.04.2012.

Dzīvokļu jautājumi
Dome uzņēma 1 personu dzīvokļu 

jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā 
kā personu, kas ar dzīvojamo platību 
nodrošināma vispirms. Dome uzņēma 1 
personu dzīvokļu jautājumu risināšanas 
reģistrā Rudbāržos kā personu, kas ar 
dzīvojamo platību nodrošināma vispā-
rējā kārtībā. Dome nolēma piešķirt 3 
personām dzīvokli, slēdzot īres līgumu 
uz vienu gadu, kā arī 1 personai sociālo 
dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz sešiem 
mēnešiem.

Būvvaldē janvāra mēnesī lemtais
Būvniecības pieteikumi

Objekta nosaukums un adrese Pasūtītājs Lēmums
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija O.Kalpaka ielā 
3, Skrundā, Skrundas novadā

Ainārs Gūtmanis Izdot plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu

Dzīvojamās mājas būvniecība “Jaunpīlādži”, Rud-
bāržu pagastā, Skrundas novadā

Vijārs Reihlers Izdot plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu

Ģimenes atpūtas mājas un liellopu novietnes būv-
niecība “Vanaglaši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 
novadā

Anita Miksone Izdot plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu

Gāzes regulēšanas punkta ēkas GRP-47 demon-
tāža un sadales gāzesvadu pārbūve “Gāzenieki” 
un „Garāžas”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrun-
das novadā

A/S „Latvijas gāze” Izdot plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu

Saimniecības ēkas būvniecība Pils ielā 4a, Skrun-
dā, Skrundas novadā

Jūlijs Gertners Izdot plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu

Dīķu kaskādes būvniecība „Mazroznieki”, Skrun-
das pagastā, Skrundas novadā

Z/s „Bāķi” Izdot plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu

Būvprojekti
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstruk-
cija (Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas 
ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta ietva-
ros) Dzeldas ciemā, Nīkrāces pagastā, Skrundas 
novadā

SIA Skrundas komu-
nālā saimniecība

Akceptēt būvprojektu

Citadele uzstādījusi jaunu 
bankomātu Skrundā

Banka Citadele pilnveido un paplašina bankomātu tīklu, arī Skrundas centrā 
uzstādīts jauns izmaksu bankomāts Raiņa ielā 10 pie veikala “Jumis”. 

“Rūpējamies, lai bankas Citadele pakalpojumi būtu pieejami arī vietās, kur bankas 
klientu apkalpošanas centri neatrodas,” saka bankas Citadele Saldus klientu apkal-
pošanas centra vadītāja Ilze Grundmane. “Arī Kuldīgā, Skrundā un citos apkārtējos 
novados ir Citadeles klienti, jo daudzus bankas pakalpojumus iespējams veikt 
attālināti, piemēram, izmantojot internetbanku vai zvanot uz diennakts Citadeles 
klientu atbalsta centru. Piesakoties jaunai maksājumu kartei, tagad klienti to var 
saņemt arī pa pastu.”

“Gadījumos, kad bankas klientiem nepieciešams tikties ar bankas darbiniekiem, uz 
Kuldīgu dodas Citadeles klientu apkalpotāji no Saldus, Ventspils vai Talsu filiālēm, 
iepriekš privāti sazinoties. Ja ir interese par kādu no bankas Citadele pakalpojumiem, 
aicinām kuldīdzniekus izvēlēties sev ērtāko filiāli, kas atrodas kādā no blakus no-
vadiem, un zvanīt uz to,” tā I. Grundmane.

Bankomātu un internetbanku bankas klienti var izmantot, lai lētāk apmaksātu 
rēķinus. Bet ikdienas norēķiniem arvien vairāk cilvēku izmanto maksājumu kartes, 
nevis skaidru naudu, jo tā ir drošāk un izdevīgāk. Norēķinoties par pirkumu ar bankas 
Citadele maksājumu karti, dažādās tirdzniecības vietās iespējams saņemt atlaides, 
naudas atmaksu par veiktajiem pirkumiem vai arī par katru pirkumu iespējams krāt 
punktus, ko klients var apmainīt pret dāvanu kartēm. 

Bankas Citadele maksājumu karšu klienti skaidru naudu var izņemt ne tikai Ci-
tadeles bankomātos, bet ar tādiem pašiem noteikumiem arī Hipotēku bankas, GE 
Money Bank un Nordea bankas bankomātos.

Plašāka informācija pieejama, zvanot uz bankas diennakts informatīvo tālruni 
67010000.

Vairāk informācijas: www.citadele.lv
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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.

Skrundas novada 
ģerbonis

Skrundas pilsētas 
ģerbonis

Nīkrāces pagasta 
ģerbonis

Skrundas novada karogs Skrundas pilsētas karogs

Notikumu kalendārs
 Skrundā 

16.februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā tautisko deju kolektīvu 
koncerts „Mīlestība nedalāma”. Koncertā piedalās dejotāji no Rīgas, 
Ozolniekiem, Auces, Jaunauces, Liepājas, Druvas un pašmāju kolektīvi. 
Ieeja par ziedojumiem.

Līdz 20 februārim Skrundas kultūras namā apskatāma Saldus mākslas 
skolas skolēnu darba  izstāde. Pedagoģe- Anna Dobele.

Rudbāržos
11.februārī pl.18.00 Rudbāržu kultūras namā mīlas dzejas vakars “Mēs 

viens otram...”. Savus dzejoļus lasīs un emocijās dalīsies Mārīte Kviese 
un Harijs Krūze.

No 11. - 14. februārim Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā darbosies 
Amoriņa pasts, kur visi, kas vēlēsies, varēs nosūtīt saviem draugiem mīļas 
vēstulītes. 

13.februārī pl.18.00 Sieksātes bibliotēkā notiks vijolnieka Edgara Ziņģa 
koncerts. Ieeja bez maksas.

15.februārī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks lekcija 
„Vardarbība un konflikti”. Runāsim par savstarpējām attiecībām, kā tās 
uzlabot, kur vērsties vardarbības gadījumā, kādi ir vardarbību veidi. Bērni 
varēs pildīt anketas un testus par šo tēmu.

20. februārī pl.19.00 Rudbāržu kultūras namā KINO! Rādīs filmu “Sapņu 
komanda”. Ieeja – Ls 1.-.

2.martā pl.19.00 Rudbāržu kultūras namā Rudbāržu amatierteātra 
pirmizrāde R.Blaumaņa lugai “ Īsa pamācība mīlēšanā”. Režisore - Mirdza 
Pilskunga. Ieeja par ziedojumiem.

Nīkrācē 
8.februārī pl.13.00 Nīkrāces saieta namā mīļlietiņu pagatavošana, 

Valentīndienu gaidot. Līdzi ņemt šķēres, mulinē diegu, adatu un labu 
noskaņojumu.

11.februārī pl.14.00 Nīkrāces atpūtas namā mīlas dzejas pēcpusdiena 
“Mēs viens otram...” Savus dzejoļus lasīs un emocijās dalīsies Mārīte 
Kviese un Harijs Krūze.

13.februārī pl.13.00 Nīkrāces saieta namā multiplikācija filmu pēcpus-
diena.

19.februārī pl.14.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu klubiņā Horvātijas 
pēcpusdiena.

1.martā pl.16.00 Nīkrāces atpūtas centrā POPIELA. Pieteikties līdz 
22.februārim saieta namā pie Ingas.

Raņķos
6.februārī no pl.15.00 Raņķu bibliotēkā mācīsimies gatavot konfekšu 

pušķi. Līdzi jāņem kartons, kreppapīrs, konfektes, lentītes, bantītes, sirsni-
ņas, pērlītes. Sīkāka informācija pie Aijas.

7.martā pl.17.00 pasākumu zālē „Radošo talantu vakars sievietēm”. Katrā 
sievietē ir radošais potenciāls, kurš laiku pa laikam ir jāparāda citiem, tāpēc 
aicinu raņķenieces parādīt savu radošo talantu. Tā var būt dziesma, deja, 
zīmējumi, ziedu kompozīcijas, rokdarbi dažādos veidos, tavs pagatavots 
kulinārijas brīnums, fotogrāfijas, tevis šūts tērps, tavi vaļasprieki vai kaut 
kas pavisam cits. Pieteikties pie A.Zemes līdz 4.martam.

Pateicība
Skrundas vidusskola izsaka pa-

teicību Aivaram Rudzrogam par 
dāvinājumu savai  skolai akcijas 
“Draudzīgais aicinājums ” ietvaros.  
A.Rudzroga  skolai dāvināja apjo-
mīgāko karšu krājumu, kāds jebkad 
izdots par Latvijas teritoriju, karšu 
izdevniecības “Jāņa sēta”  grāmatu 
“ Lielais Latvijas  atlants”.

Lepojamies!
Lepojamies ar Skrundas vidus-

skolas skolēniem- Jāzepu Šinderu 
(12. kl.) - 2. posma valsts vēstures 
olimpiādē Saldū atzinība un dalība 
franču valodas olimpiādē vienīga-

jam novadu apvienībā, Alisi Žulpu 
(11.kl.) - 2. posma valsts vēstures 
olimpiādē Saldū - 1.vieta, Kristiānu 
Solovjevu (9. kl.) - 2. posma valsts 
fizikas olimpiādē - 1.vieta, Jolantu 
Gundegu Broku (9.kl.) - 2. posma 
valsts fizikas olimpiādē – atzinība, 
Baibu Kliemani (10.kl.) - 2. posma 
valsts fizikas olimpiādē - 3. vieta, 
2. posma valsts matemātikas olim-
piādē - 1. vieta. Paldies par dalību 
olimpiādēs arī Annijai Danenbergai 
(2 olimpiādes), Dagnijai Eversai, Jā-
zepam Šinderam, Kārlim Kliemanim, 
Sintijai Salminai, Evelīnai Mirbahai, 
Ievai Juzumai, Alisei Žulpai (2 olim-
piādes), Zanei Stepanovai.

Sveicam Veltu un Voldemāru Baložus 60 gadu laulī-
bas jubilejā! Vēlam stipru veselību, gaišas domas katru 
nākamo dienu un mīļus tālākos gadus!

Skrundas novada dome
Dzimtsarakstu nodaļa

Jūs nepiederat ne rītiem, ne vakariem,
Jums pieder gadu loki.

Katrā no tiem krājas mirkļi,
Dzīvi un kupli kā koki.

Jūs esat viens otram šai dzīvē,
Kas aicina saprast un mīlēt!

Turpinājums no 3.lpp. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku”

Sākušās Skrundas novada atklātās ziemas sporta spēles
26.janvārī iesākās Skrundas no-

vada pirmās atklātās ziemas sporta 
spēles, kuras norisināsies mēneša 
garumā. Kopā interesentiem tiek 
piedāvātas 12 dažādas sporta dis-
ciplīnas. Pirmās trīs jau ir veiksmīgi 
aizvadītas. Tās notika hokejā, slēpo-
šanā un telpu strītbolā. Šāds piedā-
vājums radies, lai iedzīvotājiem būtu 
iespēja piedalīties vairākos sporta 
veidos. Visās sacensību dienās, 
kuras notiks telpās, katram sportis-
tam ir iespēja vienu reizi piedalīties 
sacensībās dartā.

Noslēgums un apbalvošana notiks 
8.martā pl.20.00 Skrundas kultūras 
namā, pēc tam kopīga atpūta spor-
titstu ballē.

Nepalaid garām nākamās sacensību dienas!
9.februārī pl.11.00 Dzeldā, Lankalnu  HES, zemledus makšķerēšana.
10.februārī pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē sacensības galda tenisā. 
16.februārī pl.11.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā individuālās sacensības dambretē. Pieteikties līdz 15.feb-

ruārim inita.kirshe@inbox.lv vai pa t. 29198606, vai sacensību dienā.
16.februārī pl.11.00 Skrundas profesionālās vidusskolas sporta zālē sacensības telpu futbolā (4 + 1). Komandu pieteikt 

Artim Dziemidam pa t.29149823.
17.februārī pl.11.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā individuālās sacensības šahā. Pieteikties līdz 16.februārim 

inita.kirshe@inbox.lv , pa t.29198606 vai sacensību dienā.
17.februārī pl.11.00 O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē sacensības  novusā pa pāriem. Pieteikties Vaclovam 

Svažam pa t.26359337.
23.februārī pl.11.00 Skrundas kultūras nama zālē sacensības zolītē komandām. Neatkarīgi no dzimuma 4 spēlētāji. Komandu 

pieteikt Aivitai Emerbergai pa t.29570360 vai www.draugiem.lv.
24.februārī pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē sacensības jauktajām komandā volejbolā (4 vīrieši + 2 sievietes). 

Komandu pieteikt Aivitai Emerbergai pa t.29570360 vai www.draugiem.lv.
Teksts un foto- Aivita Emerberga

Tuvojas Skrundas svētki
Maija otrās nedēļas nogale Skrundas novadā noritēs svētku zīmē. Šī gada svētku moto- Radām! Darām! Svinam! - aicina 

ikvienu interesentu aktīvi līdzdarboties svētku norisēs un to kopīgā sagatavošanā. Svētku ieskandināšana sāksies 9. maijā, kad 
svētku aktivitātes notiks Rudbāržu, Raņķu un Nīkrāces pagastos. 10. maijā izbaudīsim naksnīgo Skrundu, estrādē noskatoties 
līnijdeju kluba „Jautrie zābaciņi” uzvedumu „Meža gulbji”, piedaloties „Jāņtārpiņu karnevālā” un izdejojot nakts dejas brīvā 
dabā. 11. maijs - svētku dinamiskākā diena ar koncertiem, darbnīcām, tirdziņiem, sporta aktivitātēm. Dažas no tām- smilšu 
zīmējumu paraugdemonstrējumi, priekšnesumi un darbnīcas; “Zivju diena” - makšķerēšanas sacensības,  zivju ēdieni, rokdarbu 
darbnīcas, kurās atspoguļota zivju tematika un citas izdarības; Streetbike freestyle šovs kopā ar Jāni Rozīti; Skrundas novada 
izglītības iestāžu aktivitātes; bārs, kurā ik stundu Jūs apkalpos novadā pazīstami ļaudis; seno amatu darbnīcas; tradicionālais 
laivu nobrauciens; koncerts estrādē; nakts koncerts. Duets „Viņš un viņa” ir skaists francūža un latvietes mīlas stāsts, muzikāls 
uzvedums ar skaistākajām franču melodijām. Viņa - Ilze Lejiņa, Viņš - Freds Ormēns (Fred Hormain).

Tie ir nelieli pieturas punkti šā gada svētku norisēs. Mums, svētku organizatoriem, ir svarīgi, ko jūs vēlētos piedzīvot novada 
svētkos. Aicinām katru no jums līdzdarboties un kopīgi realizēt svētku idejas. Savas ierosmes sūtiet skrundassvetki@inbox.
lv vai zvaniet 29258469.

Teksts- Loreta Robežniece

Skrundas novada amatiermākslas kolektīvi aktīvi gatavojas XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.
Gatavošanās  Dziesmu svētkiem rit pilnā sparā, un  mūsu dzirnavās visi gaņģi strādā ik dienu. Skrundas amatierteātris SAAN gatavojas 

„Gada izrādei – 2012” un 17.martā piedalīsies skatē ar B.Jukņevičas  joku izrādi „Ak, šīs jaukā lauku dzīve”. Skate notiks Tukuma 
kultūras centrā. 8.februārī šo izrādi varēs noskatīties Kazdangas kultūras centrā. Arī Rudbāržu amatierteātris savu dalību pieteicis 
pasākumā „ Rūdolfa Blaumaņa dienas Ērgļos”, kurā rādīs R.Blaumaņa izrādi ”Īsa pamācība mīlēšanā”. Pirmizrādi varēs noskatīties 
2.martā Rudbāržu kultūras namā.  Tā sācies Latvijas amatierteātru ceļš uz aizvadītās sezonas labāko amatierteātru iestudējumu skates 
finālu „Gada izrāde 2012” un šīs vasaras Dziesmu un deju svētkiem.

Dziesmu un Deju svētku nedēļā amatierteātriem ir atvēlētas 3 dienas. No 3. līdz 5. jūlijam izrādes būs skatāmas Dailes teātrī, Leļļu 
teātrī, Rīgas Latviešu biedrības namā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un Vērmanes dārzā. Tiks spēlēta tikai latviešu dra-
maturģija, īpašu vietu atvēlot Rūdolfa Blaumaņa darbiem rakstnieka 150.jubilejas gadā.

Gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem, aktīvu kopmēģinājumu un koncertu sparu iegriezuši dejotāji un dziedātāji. Tā 10.februārī 
uz Saldus apriņķa koru kopmēģinājumu dosies sieviešu koris „Sonante”, bet 24. februārī Kurzemes senioru kori pulcēsies Skrundas 
kultūras namā, lai kopīgi izdziedātu obligāto repertuāru. Koru skate notiks 20. aprīlī – Saldū.

   Savukārt jauniešu deju kolektīvs „Tikai tā” pie sevis ciemos aicina dejotājus no Rīgas, Auces, Jaunauces, Liepājas, Ozolniekiem un 
Druvas, lai vienotos kopīgā dejas dzirkstī koncertā „Mīlestība nedalāma”. Koncerts notiks 16. februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā.

  17.februārī senioru deju kolektīvs „Virši” ar obligāto Deju svētku repertuāru dosies uz Kuldīgu, lai pārliecinātos par dejas saga-
tavotību skatei, kura notiks 20. aprīlī Skrundā.

  Arī Skrundas novada vokālajiem ansambļiem priekšā liels pārbaudījums. 17.februārī tie piedalīsies Saldus apriņķa vokālo ansambļu 
skatē Brocēnos. Sieviešu vokālie ansambļi „Diantus” un „Romance”, kā arī senioru vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni” savu dziedāt 
prasmi un vēlmi apliecinās, piedaloties skatē, lai tālāk ceļš aizvestu uz reģiona skati un Dziesmu svētkiem.

23.februārī Skrundas kultūras nama dejotāji koncertēs Kuldīgas kultūras centrā, koncertā, „Cīruļputenis”, kurš notiek tradicionāli 
ik gadu.

Līdzās pieaugušo amatiermākslas kolektīviem ne brīdi neatpaliek mazie dejotāji „Jautrais dancis”. Šajā sezonā paredzams daudz 
koncertu gan Skrundā, gan citviet.14.februārī pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Jautrais dancis” koncertēs Jaunlutriņu pa-
gastā. Ar vecāku atbalstu bērnu deju kolektīvs rotāsies ar Skrundas novada tautisko rakstu zeķēm, kas ir maza daļiņa no mūsu lielās 
novada pūra lādes.

Tā darīsim dzīvi daudzkrāsainu, interesantu un piepildītu. Vienīgi latviskā gara enerģētika, kas nāk no darbošanās amatiermākslā, 
spēj dot mums pozitīvu pašapziņu un skatienu, vērstu uz gaismu. Mēs dziedam, dejojam, spēlējam teātri, aužam, lai kultūras daudz-
veidībā piepildītu savu laiku un sevi. Svētkus vienojošie vārdi būs – gaisma līgo Latvijā. Un gaisma līgos katrā mūsu Skrundas novada 
cilvēkā, kas kultūrā apzinās savu esamību un piederību. Lai katrs saules stars un pozitīvs cilvēks dod pacietību, mīlestību un enerģiju 
kolektīvu vadītājiem! Lai dzīves piepildījuma krāšņo garšu izjūt katrs pašdarbnieks, kurš amatiermākslas radošajā procesā gūst prieku!

Teksts – Irita Timbare, Skrundas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Gatavojamies Dziesmu un Deju svētkiem

Slēpošanas distanci veic Anita Miksone no Nīkrāces.
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