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Labdien, lasītāj! Apstiprināts 2021. gada budžets

Ilona Rītiņa, Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāja

28. janvāra domes sēdē divpadsmit 
deputātiem balsojot “PAR” un vienam 
atturoties, tika apstiprināts Skrundas 
novada pašvaldības budžets 2021. 
gadam.

Pēc PMLP datiem  uz 2021. gada 7. 
janvāri novadā dzīvo 4855 iedzīvotāji. 
Gada laikā skaits samazinājies par 59 
iedzīvotājiem. 2020. gada nogalē Skrun-
das novadā reģistrēti 211 bezdarbnieki, 
reģistrētais bezdarba līmenis 7,8%.

Prioritātes
Pašvaldības 2021. gada prioritātes 

- izglītības procesa pilnveide un izglītī-
bas iestāžu infrastruktūras sakārtošana, 
uzņēmējdarbības iespēju popularizē-
šana un investīciju piesaiste, novada 
teritorijas infrastruktūras pilnveidošana, 
iedzīvotāju sociālā aizsardzība, Eiropas 
struktūrfondu un citu finanšu instru-
mentu apgūšana un līdzfinansējuma 
nodrošināšana.

Izglītība
Likvidētās Rudbāržu pamatskolas 

ēka 2020. gadā nodota Aizsardzības 
ministrijai, lai tajā iekārtotu un izveido-
tu profesionālo vidusskolu. Šobrīd tajā 
turpina darbu Kurzemes Jaunsardzes 
centrs. Skolēnu kopējais skaits un jaunu 
programmu un darba metožu ieviešana 
Skrundas novadā palīdzējusi saglabāt 
Nīkrāces pamatskolu un turpināt izglī-
tojamo apmācību. 

Būtiski vides un materiālu ieguldījumi 
šogad paredzēti Skrundas vidusskolā. 
Skolas plānveidīgs telpu  remonts, 
datoru iegāde, interneta pieslēguma 
nodrošinājums. Visa sešgadīgo bērnu 
apmācība organizēta vidusskolas telpās. 
Pašvaldība turpinās nodrošināt skolēnu 
pārvadājumus, saistītus ar izglītības 
iestāžu apmeklēšanu. 

Sociālā joma
2021. gadā, pamatojoties uz grozīju-

miem “Sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu likumā”, būtiski mainījies 
ienākumu slieksnis gan trūcīgām, gan 

maznodrošinātām mājsaimniecībām. 
No 2021. gada 1. janvāra mainīti no-
sacījumi trūcīgās un maznodrošinātās 
mājsaimniecības statusa noteikšanā un 
sociālās palīdzības saņemšanā. No šā 
gada 1. janvāra garantētais minimālais 
ienākumu (GMI) slieksnis paaugsti-
nāts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 
eiro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām 
personām mājsaimniecībā. GMI apmē-
ru aprēķina kā starpību starp garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa summu 
mājsaimniecībai un mājsaimniecības 
kopējiem ienākumiem, izmantojot MK 
noteikumos noteikto formulu.

No 2021. gada 1. aprīļa tiks mainīta arī 
mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķir-
šanas un izmaksas kārtība. 2021. gadā 
tiek veiktas konsultācijas un starpprofe-
sionāļu pārrunas ar Kuldīgas un Alsun-
gas novada sociālās jomas speciālistiem, 
lai pēc novadu reformas iedzīvotājiem 
būtu vienādākas un vienotākas iespējas 
saņemt sociālo palīdzību un sociālos 
pakalpojumus visā jaunizveidotajā ad-
ministratīvajā teritorijā. 

Ņemot vērā izveidojušos situāciju 
valstī saistībā ar Covid 19 pandēmiju, 
ir izstrādāti gan saistošie noteikumi par 
krīzes pabalstu ārkārtas situācijas laikā,  
gan noteiktas dažādas kārtības klientu 
apkalpošanā, pārtikas paku dalīšanā sko-
lēnu attālināto mācību laikā un tehnolo-
ģiju pielietošanā, veicot darbu attālināti.

Turpināsim iespēju piedāvāt individu-
ālos pakalpojumus ģimenēm, kurās aug 
bērns ar invaliditāti un arī personām ar 
garīga rakstura traucējumiem. Skrundas 
novada p/a “Sociālais dienests” turpina 
realizēt KPR projektu “Kurzeme vi-
siem”, kurā bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem tiek piedāvāti dažādi 
pakalpojumi (smilšu terapija, mākslas, 
mūzikas terapija, fizioterapija, logopē-
da, speciālā pedagoga, psihologa kon-
sultācijas, baseina, autisma centra  un 

citi pakalpojumi). Personām ar garīga 
rakstura traucējumiem tiek piedāvātas 
individuālās speciālistu konsultācijas 
un nodarbības. Piedāvātas iespējas sa-
turīgi pavadīt brīvo laiku (galda hokejs, 
mūzikas terapija, programmēšanas no-
darbības Nīkrāces saieta namā, atbalsta 
grupas ģimenēm, kurās ir persona ar 
invaliditāti). Deinstitucionalizācijas 
projektā tiek nodrošināti sabiedrībā 
balstīti pakalpojumi personām ar garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Palielināts atbalsts aprūpei mājās 
(samarieši), ar pašvaldības atbalstu tiek 
apmācīti profesionāli aprūpētāji, māsu 
palīgi. Piedāvātas izglītojošas, saturī-
gas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
paplašinātas ilgstošās aprūpes pakalpo-
juma saņemšanas iespējas. Sadarbībā ar 
nevalstisko sektoru ir ieplānotas plašas 
senioru formālās un neformālās izglītī-
bas iespējas.

• “Motivācijas paaugstināšanas un 
atbalsta pakalpojumu nodrošināšana 
sociālās atstumtības un diskriminācijas 
riskam pakļautām personu grupām” 
Skrundas, Kuldīgas un Alsungas no-
vados.

• Pārtikas, higiēnas un bērnu aprūpes, 
skolas piederumu pakas trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm. Projekts 
ilgs līdz 2024. gadam.

• No februāra tiek īstenots Latvijas-
Lietuvas pārrobežu  projekts “Solis uz 
priekšu”, kur personām ar funkcionāliem 
traucējumiem sadarbībā ar vietējiem 
uzņēmējiem tiks piedāvātas dažādas 

nodarbības, aktivitātes, kā arī apmācības 
pie darba devēja.

• Visā novadā tiek realizēts Borisa un 
Ināras Teterevu atbalstīts projekts “PATS 
SAVAM SAIMES GALDAM”.

• Personu ar invaliditāti un jauniešu 
nodarbinātība sadarbībā ar NVA.

• Veselības veicināšanas pasākumi 
Skrundas novada iedzīvotājiem.

Infrastruktūras un vides labiekār-
tošana

2021. gadā pašvaldība kā prioritātes 
izvirzījusi infrastruktūras un vides lab-
iekārtošanu, ielu segumu sakārtošanu, 
plānveidīgu ielu apgaismojuma izbūvi 
pilsētā un novada teritorijā, svarīgi 
turpināt iedzīvotāju iniciatīvu projek-
tus. Tiek izstrādāts projekts Skrundas 
autoostas renovācijai, tiks veikta parka 
labiekārtošana starp Skrundas vidussko-
lu un mūzikas skolu, turpinās darbs pie 
video novērošanas kameru uzstādīšanas. 
Norit sarunas par uzņēmējdarbības vides 
attīstību.

Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 
novadu pašvaldības turpina darbu pie 
reorganizācijas plāna izstrādes admi-
nistratīvi teritoriālās reformas ietvaros. 

2021. gadā jāņem vērā COVID-19 
pandēmijas laiks, kas rada jaunus uzstā-
dījumus un nepieciešamības pašvaldības 
darbā. Izmaiņas var ieviest arī adminis-
tratīvi teritoriālā reforma.

Iepriekšējā gadā Covid-19 pandēmijas 
dēļ nenotika daudzi iecerētie kultūras 
un sporta pasākumi. Šajā gadā budžets 
izveidots, cerot, ka kultūras un sporta pa-
sākumi novadā notiks plānotajā apjomā.

Informāciju sagatavoja: Loreta Robežniece, Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja, Ināra Muceniece, Skrundas novada pašvaldības Finanšu 

nodaļas vadītāja

BUDŽETA IEŅĒMUMI
Ieņēmumi šajā gadā plānoti 5 057 807,00 EUR apmērā.

BUDŽETA IZDEVUMI
Izdevumu sadaļa 2021. gadā plānota 6 227 354,00 EUR apmērā.

Pavisam nesen aizvadījām gadumiju. 
Tas ir domu un lietu sakārtošanas laiks. 
Laiks, kurā mēs pārdomājam notikušo, 
izdarām secinājumus un ļoti bieži apņe-
mamies sākt jaunu vaļasprieku. Nolem-
jam no rītiem skriet, rakstīt dienasgrāma-
tu, iegaumēt tuvinieku dzimšanas dienu 
datumus un sākt sveicināties ar kaimiņu. 
Tas ir laiks, kurā mēs pārrakstām jaunajā 
piezīmju blociņā noderīgos telefonus 
un adreses - izvērtējam gan izdarīto, 
gan tikai iesākto un labi gribēto. Tas, kā 
mēs iesākam jauno gadu, ir atkarīgs no 
mums pašiem.

Kāds bijis aizgājušais gads? Droši vien 
katram citādāks - kādam priecīgāks, kā-
dam skumīgāks. Lai nu kā, nekad jau viss 
nav tikai balts vai tikai melns, vienmēr ir 
no visa pa druskai, varbūt tikai skatījums 
uz lietām un norisēm katram ir citādāks. 

Ārkārtas situācija mums uzliek būt 
atbildīgākiem pret sevi, sev tuvajiem 
un līdzcilvēkiem. Šis laiks mums liek 
saprast un iemācīties daudz jaunu lietu. 
Lepojos ar pagasta iedzīvotājiem, darbi-
niekiem, kuri saprot šo satraukto laiku. 
Paldies visiem atbraucējiem, ka ievērojat 
ārkārtas situācijā noteiktās prasības! Tas 
ietekmē mūsu ikdienu, un ierobežošanas 
pasākumi mums uzliek jaunus, arī ne-
ikdienišķus pienākumus. Daļa no tiem 
ir neierasti un neērti. Skolēniem liels 
pārbaudījums ir mācību process. Viņiem 
šobrīd zināšanas jāapgūst attālināti, kas 
nemaz nav tik vienkārši, kā sākumā 
likās. Pašiem daudz jāmācās, jo pirms 
tam skolā jaunās zināšanas skaidroja 
skolotājs. Paldies skolotājiem, kuri no-
drošina attālināto mācību procesu mūsu 
bērniem! Paldies darbiniekiem, kuri 
šobrīd strādā attālināti, nebaidoties no 
sarežģītām situācijām, kas ir jāatrisina 
neatkarīgi no valstī noteiktā ārkārtas 
stāvokļa. PALDIES! Lai mums visiem 
laba veselība!  

Neskatoties uz ārkārtējo situāciju, 
dzīve, ikdiena turpinās, attiecīgi pie-
lāgojoties situācijai. Pagājušajā gadā 
esam pabeiguši uzlabot Ziedu ielas 
segumu, izveidojuši autostāvvietas pie 
daudzdzīvokļu mājām. Tāpat vairākiem 
pašvaldības autoceļiem tika atjaunotas 
grants seguma virskārtas. Sakārtots 
gājēju celiņš uz skolu. Izveidots bruģēts 
laukums pie Atpūtas centra, kur nākotnē 
varēsim svinēt svētkus. Ir tapis jauns pa-
staigu atpūtas parks ”Labirints”. Ikdienā 
padarīti daudz un dažādi mazie darbiņi, 
kurus visus nevar nosaukt. Paldies ie-
dzīvotājiem par atsaucību, atbalstu un 
darbiem, ko kopā darām! Paldies mūsu 
uzņēmējiem par ieguldīto darbu, lai ar 
Jums varam lepoties!

Es vēlu, lai Jums pietiek spēka mī-
lestībai, laika un uzmanības saviem 
tuviniekiem un draugiem! Es vēlu Jums 
veselību un darbaspējas, bet pats galve-
nais - es vēlu Jums, lai šis gads kļūst par 
to gadu, kurā atdzimst cerība un ticība 
saviem spēkiem!
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ĪSUMĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2021
Skrundas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžets

1. Saistošie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības 2021.gada  budžeta  
ieņēmumu un izdevumu apmēru atbilstoši budžeta klasifikācijas nosacījumiem, aiz-
ņēmumu un galvojumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības  budžetu 2021.gadam šādā apmērā 
(1.pielikums):

       2.1. kārtējā gada ieņēmumi -5 057 807 EUR,
       2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 227 354 EUR,
       2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu  – 1 527 930 EUR,
       2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām  – 101 272 EUR,
       2.5. aizņēmumu atmaksa  – 257 111 EUR.
3. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības aizņēmumus uz 2021.gada 1.janvāri 

šādā apmērā (2.pielikums):  4 055 063 EUR.
4. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības galvojumus uz 2021.gada 1.janvāri 

šādā apmērā (3.pielikums):  602 429 EUR.
5. Skrundas novada pašvaldība 2021.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 

pamatsummas atmaksu, aizņēmumu apkalpošanas maksu un kredītu procentu 
samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim 
plānotajiem līdzekļiem.

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta 
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības  budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas, tie ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā un 
pagastu pārvaldēs, kā arī tiek publicēti pašvaldības mājaslapā internetā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2021
Skrundas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā 

sakarā ar Covid–19 izplatību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības atbalsta un pabalstu 
veidus ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, 
apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

2. Atbalstu sniedz ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
Skrundas novada administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas 
brīdi. 

3. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu un atbalstu izmaksu nodrošina Skrun-
das novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”.

II. Pabalsts krīzes situācijā
4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā 

situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās si-
tuācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem 
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un 
tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir 
bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav sa-
ņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita 
veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši 
ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar 
veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts; 

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, 
atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, 
ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas 
dokumentāli tiek apliecināts; 

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, 
kas dokumentāli tiek apliecināts. 

5. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb katram ģimenes loceklim ir 80,00 
EUR (astoņdesmit eiro 00 centi) mēnesī. 

6. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem 
kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Skrundas novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests”, saņemot personas iesniegumu par pabalstu krīzes situācijā un 
citus nepieciešamos dokumentus.

III. Noslēguma jautājums
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā 

daļā noteiktajā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2021
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 

Skrundas novadā
I.  Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru ne-
pārsniedzot, mājsaimniecība, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji 
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona 
mājsaimniecībā Skrundas novadā, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, 
kādā novērtējami mājsaimniecības  ienākumu slieksnis.

2. Mājsaimniecības, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Skrundas novads, ienākumus 
un materiālo resursu atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un 
lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības slieks-
nim pieņem Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (turpmāk 
– Sociālais dienests).

3. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnim novērtē, 
pamatojoties uz iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildīto iztikas 
līdzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viena persona no mājsaimniecības (turpmāk – 
pieprasītājs).

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana
4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, pieprasītājs aizpilda iztikas 

līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kā arī iesniedz Sociālajam dienestam 
dokumentus, kas apliecina deklarācijā noteiktās ziņas.

5. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus un materiālos resursus.
6. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā 

norādīto ziņu patiesumu.
7. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts 

un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo in-
formāciju, nepieciešamības gadījumā novērtējot pieprasītāja sadzīves apstākļus.

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot mājsaimniecī-
ba atzīstama par maznodrošinātu

8. Maznodrošinātu mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327,00 EUR (trīs simti 
divdesmit septiņi eiro un 00 centi) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 229,00 EUR (divi simti divdesmit deviņi eiro un 00 centi) pārējām personām 
mājsaimniecībā. 

9. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnim izvērtē ana-
loģiski trūcīgas mājsaimniecības sliekšņa noteikšanai. 

IV. Lēmuma par maznodrošinātas mājsaimniecības sliekšņa noteikšanu   pazi-
ņošanas un paziņošanas kārtība

10. Sociālais dienests lēmumu par atbilstību Maznodrošinātas mājsaimniecības 
slieksnim pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts klienta iesnie-
gums. 

11. Izziņu par maznodrošinātu mājsaimniecību piešķir uz trim kalendāra mēne-
šiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā,  uz sešiem 
kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā 
vai uz personu attiecas “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 36 
panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi.

12. Sociālais dienests pieprasītājam izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas 
mājsaimniecības slieksnim.

13. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu par mājsaimniecības neatbilstību maz-
nodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnim, pieprasītājs rakstveidā tiek infor-
mēts par lēmuma pieņemšanu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
14. Lēmumu par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma sliekšņa piešķiršanu 

vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Skrundas novada domē.
15. Skrundas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu pieprasītājs 

var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.
VI. Noslēguma jautājumi

16. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas 
novads” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv

17. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par paš-
valdībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

18.  Atzīt par spēku zaudējušiem Skrundas novada domes 2014.gada 30.decem-
bra saistošos noteikumus Nr.9/2014 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā”

Skrundas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra
saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības 

ienākumu slieksni Skrundas novadā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta ne-
pieciešamības pa-
matojums

Saeima 24.11.2020. pieņēma grozījumus likumā “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas stāsies spēkā ar 01.01.2021., 14. 
panta sestajā daļā paredzot, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, 
kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni, kuru nosaka attiecīgās pašval-
dības domes saistošajos noteikumos, ievērojot Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumu.

Saeima 24.11.2020. pieņēma grozījumus Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā (turpmāk – likums), kas stāsies spēkā ar 
01.01.2021. Likuma 33. pants nosaka minimālo ienākumu slieksni 
sociālās palīdzības sniegšanai, trešā daļa noteic, ka maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt 
ne zemāku par 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimnie-
cībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Likuma 36. pants 
paredz sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumus, ceturtā 
daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanas un garantētā minimālā ienākuma pabalsta 
aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī trūcīgas un 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību un 
trešā daļa noteic, ka maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir:

1) uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena 
persona darbspējīgā vecumā;

2) uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas 
personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas šā panta otrajā 
daļā noteiktie izņēmumi.

Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 41. punktu, pašvaldības 
sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam, kas izsniegta līdz 31.12.2020., ir spēkā 
līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 30.11.2021., 
un šajā laikā tā ir pamats valsts un pašvaldības normatīvajos aktos 
noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai.

Noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni ar 01.01.2021. un par cik ar 01.01.2021. pašvaldība tiesīga 
noteikt tikai maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, 
paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā 01.02.2021. un vienlaicīgi 
zaudēs spēku Skrundas novada Saistošie noteikumi Nr.9/2014 no 
30.12.2014. “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā” Sociālā dienesta 
izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, 
kas izsniegta līdz 31.12.2020. būs spēkā līdz izziņā norādītā termiņa 
beigām, bet ne ilgāk kā līdz 30.11.2021. un šajā laikā tā ir pamats 
valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieg-
lojumu saņemšanai.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Noteikumi paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni ar 01.02.2021.

3. Informācija 
par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Noteikumi tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, 
Sociālajam dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija 
par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija 
par administratīva-
jām procedūrām

Netiek mainītas.

6. Informācija 
par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas.

Skaitītāju rādījumi 
No 2021. gada janvāra tiek mainīta 

ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas kār-
tība. Turpmāk par skaitītāju rādījumiem 
jāpaziņo katra mēneša pēdējo četru ka-
lendāro dienu laikā, izmantojot sev ērtāk 
pieejamo veidu - Skrundas komunālās 
saimniecības mājaslapas sadaļā e-pakalpo-
jumi, zvanot pa t.63331258 un izvēloties 
iespēju “Ūdens skaitītāju rādījumu no-
došana”, rakstot uz e-pastu anita@sks.lv 
vai rādījumu ierakstot maksājumu rēķinā 
paredzētajā ailē un to ievietojot Skrundas 
komunālās saimniecības pasta kastē Lie-
pājas ielā 5, sētas pusē.

Izsola nekustamo 
īpašumu

Skrundas novada pašvaldība izsola 
Skrundas pagastā esošu dzīvokli “Pum-
puri”-20, kadastra Nr. 6229 900 0178. 
Nosacītā cena EUR 1600,00 (viens tūk-
stotis seši simti eiro, 00 centi). Izsoles 
laiks 10.02.2021. pl.10.00. Izsoles vieta 
- Skrundā, Raiņa iela 11. Izsoles dalībnieku 
reģistrācija līdz 09.02.2021. pl.16.00. Izso-
les veids - mutiska izsole ar augšupejošu 
soli. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
www.skrunda.lv

Nolietotas 
elektropreces

Nolietotas elektropreces (mobilos te-
lefonus, datorus, akumulatorus, rūterus, 
dekoderus, printerus, kopētājus, TV, 
ledusskapjus, veļas mašīnas, putekļu sū-
cējus, instrumentus, vadus, antenas, zāles 
pļāvējus, kases aparātus, arī metālu, me-
tāllūžņus, utt.) atbilstoši likumā noteiktajai 
kārtībai bez maksas var utilizēt uzņēmumā 
“Elektropunkts”. Utilizējamās lietas izve-
dam ar savu transportu no jebkuras vietas 
Latvijā, kā arī noformējam un izsniedzam 
nepieciešamos dokumentus.

Aicina balsot 
No 1. līdz 28. februārim konkursā „Gada 

balva sociālajā darbā Latvijā 2020” ikviens 
tiek aicināts nobalsot par labāko, profesio-
nālāko pretendentu katrā no trīs konkursa 
nominācijām: “Labākais sociālais darbi-
nieks publiskajā sektorā 2020”, “Labākais 
sociālais darbinieks nevalstiskajā un pri-
vātajā sektorā 2020”, “Labākais vadītājs 
sociālā darba jomā 2020”. Elektroniski 
aizpildāmās balsošanas anketas un detali-
zētāka informācija par konkursu skatāma 
Labklājības ministrijas mājas lapā. 

Mobilā diagnostika 
15. februārī no pl. 10.00 līdz pl. 17.00 

Skrundā, Kuldīgas ielā 4 (pie Latvijas aptie-
kas), mobilā diagnostika. Mamogrāfija: ar 
Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 
vēstuli – bez maksas, ar ģimenes ārsta no-
sūtījumu 3,00 EUR, bez nosūtījuma – 25,00 
EUR. Rentgens (plaušām, locītavām u.c.): 
1 projekcija 9,00 EUR (ģimenes ārsta 
nosūtījums nav nepieciešams). Lūdzam pie-
rakstīties uz noteiktu laiku pa t. 27020119.

Pavasara uzņemšana 
biznesa inkubatorā

No 1. marta tiks atvērta pavasara uzņem-
šana LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora 
inkubācijas un pirmsinkubācijas program-
mās. Tiek aicināti Skrundas, Alsungas un 
Kuldīgas novadu uzņēmumi, kuri nav ve-
cāki par 3 gadiem, orientēti uz inovatīviem 
produktiem vai pakalpojumiem, uzņēmuma 
attīstību, jaunu darbinieku piesaisti un aug-
stu eksporta potenciālu.  Pirmsinkubācijas 
programma ir piemērota biznesa ideju auto-
riem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu 
vai pakalpojumu. Lai būtu lielāka skaidrība 
par inkubatora atbalstu un pieteikšanos, 
ikviens interesents tiek aicināts piedalīties 
pirmsinkubācijas (16.02. plkst. 17.30) 
un inkubācijas (23.02. plkst. 17.30) info 
stundās, kā arī pieteikties individuālajām 
konsultācijām (pirmsinkubācija 17.02. un 
inkubācija 24.02.), kas notiks attālināti. 
Pieteikšanās - rakstot (kuldiga@liaa.gov.
lv), vai zvanot (62400905).

Pateicība
Vita Eglīte saka paldies Skrundas 

Maija aptiekas vadītājai Aigai Zariņai par 
Skrundas multiplās sklerozes slimnieku 
domubiedru grupai sarūpēto Ziemassvētku 
dāvanu - ļoti noderīgiem vitamīniem un 
omega 3 saturošu produkciju.
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2020. gada 30. decembra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
8/2020 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2020. gada 9. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas 
novada pašvaldības 2020. gada bu-
džets”” un Skrundas novada pašvaldības 
amatu sarakstu 2021. gadam.

Dome nolēma izdarīt grozījumus 
Skrundas novada domes 26.04.2012. 
sēdē (prot. Nr. 7, 1.§) apstiprinātajā 
Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada 
pašvaldībā un izteikt 2.4. punktu šādā 
redakcijā: „2.4. Domes priekšsēdētā-
jam 2021. gadā, pamatojoties uz Valsts 
kancelejas noteikto bāzes algas apmēru 
1025,29 EUR, ko nosaka, saskaitot 
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā 
statistikas paziņojumā publicēto valstī 
strādājošo aizpagājušā gada mēneša 
vidējās darba samaksas apmēra pieau-
gumu procentos pret iepriekšējo gadu 
ar aizpagājušā gada inflāciju procentos 
pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu 
dala ar divi. Pēc Likuma piemērojams 
šāds koeficients — līdz 3,64, bet paš-
valdības domes priekšsēdētāja vietnie-
kam — līdz 3,2.”; aizstāt 2.4.1punktā 
gada skaitli „2018.” ar skaitli „2021.”; 
aizstāt 2.5. punktā gada skaitli „2018.” ar 
skaitli „2021.” un koeficientu „1,881” ar 
koeficientu „1,829”; aizstāt 3.2. punktā 
formulas skaitļu darbību „859x1,1” ar 
skaitļu darbību „1025,29x1,2” un skaitļu 
darbību „859x1,3” ar skaitļu darbību 
„1025,29x1,2”; izteikt 3.3. punktu šādā 
redakcijā: „3.3. Atlīdzības apmērs mēne-
sī nedrīkst pārsniegt apmēru, kas publi-
cēts Valsts kancelejas tīmekļvietnē līdz 
kārtējā gada 1. maijam, ievērojot Likuma 
noteikto koeficientu (deputātiem - līdz 
1,2, domes komitejas priekšsēdētājiem – 
līdz 2,55).”; aizstāt 4.1. punktā formulas 
skaitļu darbību „859x1,0” ar skaitļu dar-
bību „1025,29 x 1,0”; izteikt 7.3. punktu 
šādā redakcijā: “7.3. Amatpersonai/
darbiniekam prēmiju piešķir un izmaksā, 
ja Skrundas novada pašvaldība un tai 
pakļautās iestādes ir pamata darba vieta, 
vienu ieņemamo amatu un ja pašvaldības 
institūcijā nostrādāts viens pilns darba 
gads.”; papildināt Nolikumu ar 12.3.3. 
punktu šādā redakcijā: “12.3.3. par 
ilgstošu (vismaz četras stundas dienā) 
darbu ar datoru – 3 (trīs) darba dienas.”; 
izteikt 13.1.1. punktu šādā redakcijā: 
“13.1.1. darba dienas ilgums pirms 
svētku dienām tiek saīsināts par trim 
stundām,”; aizstāt 13.3. punktā skaitli 
„71,14” ar skaitli „75,00”; aizstāt No-
likuma 15. nodaļā gada skaitli „2018.” 
ar skaitli „2021.”; papildināt Nolikumu 

ar 15.5. punktu šādā redakcijā: “15.5. 
Nolikuma 9.5. punktā noteikto pabalstu 
neizmaksā.”.

Dome nolēma slēgt sadarbības līgumu 
ar Kuldīgas un Alsungas novadu paš-
valdībām par jaunveidojamās Kuldīgas 
novada pašvaldības administratīvās 
struktūras projekta izstrādi, kā arī uz-
sākt jaunizveidojamā Kuldīgas novada 
pašvaldības attīstības programmas 
2022.–2028. gadam un Kuldīgas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–
2046. gadam izstrādi. Dome uzdeva 
Skrundas novada domes priekšsēdētājai 
Loretai ROBEŽNIECEI nodrošināt 
pārstāvniecību darba/vadības grupās 
un nozaru/tematiskajās darba grupās un 
apstiprināja Programmas izstrādes un 
Stratēģijas darba uzdevumu. 

Dome pagarināja Skrundas novada 
attīstības programmas 2014.–2020. ga-
dam un rīcības un investīciju plāna (skat. 
Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 
www.skrunda.lv) darbības termiņu līdz 
2021. gada 31. decembrim.

Dome nolēma norakstīt debitoru parā-
dus SIA „INBŪV PROJEKTI”, reģ. Nr. 
40003926531 (likvidēts 11.10.2018.) 
– EUR 2123,14 par zemes nomu Raņķu 
pagastā un SIA „LETONIKA”, reģ. Nr. 
40003022866 (likvidēts 09.04.2018.) 
– EUR 3414,89 par maksājumiem 
Skrundā.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma atbrīvot personu no 
nomas maksas par telpu nomu Skrundā 
par 2020. gada novembri un decembri.

Dome nolēma pārdot izsolē ar aug-
šupejošu soli Skrundas pagastā esošu 
dzīvokli “Pumpuri”-20 ar kopējo platību 
91,1 m2 ar nosacīto cenu 1600,00 EUR.

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
nekustamos īpašumus: dzīvokli Ziedu 
ielā 5-6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, ar 
kopējo platību 70,7 m2, par 1500,00 
EUR; zemes vienības Rudbāržu pagastā 
ar kopējo platību 0,84 ha par summu 
2000,00 EUR un zemi 5,6 ha platībā par 
13500,00 EUR.

Dome nolēma pagarināt nomas līgu-
mu uz pieciem gadiem garāžām Nīkrāces 
pagasta Dzeldā – Garāža II Nr. 4, Centra 
Garāža Nr. 18, Nr. 14, Nr. 19, Nr. 20, 
Nr. 17, Nr. 5 un Nr. 3, Garāža III Nr. 5, 
Garāža I Nr. 6 un Nr. 9, Garāža III Nr. 
9 un Nr. 13.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
pagarināt Lauku apvidus zemes nomas 
līgumus Skrundas novadā: par zemes 
vienības daļu 1 ha platībā “Tīrumi”, 
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 
mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība, nosakot ze-
mes nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazā-
ku kā 28 EUR; par zemes vienības daļu 
0,15 ha platībā “Kušaiņos”, Skrundas 
pagastā, Skrundas novadā, lauksaimnie-
cībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas 
maksu gadā 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 
3 EUR; par zemes vienības daļu 2,7 
ha platībā “Ojārnieki”, Nīkrāces pa-
gastā, Skrundas novadā, mazdārziņam, 
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas 
maksu gadā 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 
28 EUR.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
pilsētas zemes nomas līgumus: par 
zemes vienību 0,14 ha platībā Kalēju 
ielā 12C, Skrundā, lietošanas mērķis - 
1404 – transportlīdzekļu garāžu apbūve, 
zemes nomas maksu gadā noteica 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāku kā 28 EUR; par zemes 
vienību 10,2 ha platībā “Sili”, Nīkrāces 
pagastā, Skrundas novadā, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
zemes nomas maksu gadā noteica 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāku kā 28 EUR

Dome nolēma uz vienu gadu pagarināt 
ar SIA “Viesalgi”, reģ. Nr. 51203035351, 
pilsētas zemes nomas līgumu par zemes 
vienības daļu 1,3 ha platībā Bānīša ielā 
12, Skrundā, lietošanas mērķis - 1001 
– rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve, zemes nomas maksu gadā no-
teica 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāku kā 28 EUR.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
lauku apvidus zemes nomas līgumu 
0,5 ha platībā nekustamā īpašumā “Ve-
cupmaļi”, Skrundas pagastā, Skrundas 
novadā, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, un zemes nomas maksu 
gadā noteica 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 
28 EUR.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības: 0,32 ha platībā 
nekustamajā īpašumā “Jaunkļavas”, 
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, zemes nomas maksu 
gadā noteica 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 
3 EUR; un 2,2 ha platībā nekustamajā 
īpašumā “Ogulāji”, Skrundas pagastā, 

Skrundas novadā, lietošanas mērķis - 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes 
nomas maksa gadā 0,5% apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka 
kā 28 EUR; zemes vienības daļu 414,5 
m2 platībā nekustamajā īpašumā Saldus 
ielā 17A, Skrundā, Skrundas novadā, 
lietošanas mērķis - 0702 – vienstāva un 
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, 
zemes nomas maksu gadā noteica 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāku kā 28 EUR.

Dome anulēja adreses Oskara Kalpa-
ka iela 11A-1, 11A-2, 11A-3, Skrundā, 
un nekustamajam īpašumam Oskara 
Kalpaka ielā 11A atstāja adresi Oskara 
Kalpaka iela 11A, Skrunda, Skrundas 
novads, LV-3326.

Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda dzīvokļus Ziedu 
ielā 5-12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, un 
dzīvokli Dārza ielā 14-4, Skrundā.

Dome nolēma sadalīt nekustamos 
īpašumus: „Norzemnieki” Rudbāržu 
pagastā un atdalāmai zemes vienībai 
3,37 ha platībā piešķirt jaunu nosauku-
mu „Lauknorzemnieki”, zemes vienību 
lietošanas mērķis – 0101 –  zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; „Purenes” Rudbāržu 
pagastā, un atdalāmai zemes vienībai 
4,9 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 
„Jaunpurenes”, zemes vienību lietošanas 
mērķis – 0101 –  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome apstiprināja sertificētas zemes 
ierīkotājas Līgas VASIĻEVSKAS iz-
strādāto zemes ierīcības projekta lietu 
nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Skrun-
das pagasts, zemes vienības sadalīšanai 
un atdalāmai zemes vienībai 4,8525 ha 
platībā piešķīra nosaukumu “Jaunsmilt-
nieki”, zemes vienības lietošanas mērķis 
– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, sa-
vukārt paliekošai zemes vienībai 2,2475 
ha platībā atstāja nosaukumu un adresi 
“Smiltnieki”, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Valki” Nīkrāces pagastā zemes 
vienības sadalīšanai, jaunizveidojamai 
zemes vienībai 0,5 ha platībā, kas 
atdalāma no zemes vienības, piešķīra 
nosaukumu “VALKI BIRZS”, un jaun-
izveidojamai zemes vienībai 2,68 ha 
platībā, kas atdalāma no zemes vienības, 
piešķīra nosaukumu “VALKI MEŽS”. 
Zemes ierīcības projektu nepieciešams 
izstrādāt arī citiem nekustamajiem īpa-
šumiem: “Limbaiši” Nīkrāces pagastā 
zemes vienības sadalīšanai, un jaunizvei-

dojamai zemes vienībai 1,42 ha platībā, 
kas atdalāma no zemes vienības, pie-
šķirt nosaukumu “LIMBAIŠI MEŽS”; 
nekustamā īpašuma “Gaiļi” Nīkrāces 
pagastā zemes vienību sadalīšanai, 
jaunizveidojamai zemes vienībai 2,74 
ha platībā piešķirt nosaukumu “GAIĻI 
UPATI”, zemes vienībai 2,85 ha platībā 
piešķirt nosaukumu “GAIĻI SAPATI”, 
zemes vienībai 1,36 ha platībā piešķirt 
nosaukumu “GAIĻI BIRZS”, zemes vie-
nībai 8,69 ha platībā piešķirt nosaukumu 
“GAIĻI MEŽS”.

Dome nolēma Kušaiņos esošai zemes 
vienībai “Niedrāji” precizēt platību no 
0,3 ha uz 0,3438 ha.

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome uz desmit gadiem uzdeva SIA 
“Skrundas komunālā saimniecība” veikt 
pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšanas 
darbības no 01.01.2021., slēdzot pār-
valdīšanas līgumu par pašvaldības īres 
dzīvokļu pārvaldīšanu no 01.12.2020. 
uz desmit gadiem.

Dome uzdeva SIA “Skrundas komu-
nālā saimniecība” veikt dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas darbības no 01.01.2021. 
līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai nodošanu SIA 
“Skrundas komunālā saimniecība”, 
slēdzot pārvaldīšanas līgumu par dzīvo-
jamo māju pārvaldīšanu no 01.12.2020. 
līdz 31.12.2021.

Dome līdz 31.12.2021. pagarināja 
pilnvarojuma līgumu ar SIA “Skrun-
das komunālā saimniecība” par tirgus 
apsaimniekošanas tiesību nodošanu un 
nolēma slēgt vienošanos pie 17.12.2018. 
pilnvarojuma līguma Nr.8.3/170/2018 
par tirgus apsaimniekošanas tiesību 
nodošanu.

Dome nolēma slēgt deleģēšanas līgu-
mu ar SIA “Skrundas komunālā saim-
niecība” par pašvaldības administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību 
un tās apsaimniekošanu līdz 31.12.2021.

Dome atļāva SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” norakstīt debitoru (fizisko 
personu) parādus par dzīvokļa īri ar 
kopējo summu 121,09 EUR un izslēgt 
viņus no debitoru saraksta.

Dzīvokļu jautājumi
Dome anulēja četrām personām dek-

larēto dzīvesvietu Jaunmuižā un vienai 
personai – Rudbāržos.

2021. gada 28. janvāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
1/2021 “Skrundas novada pašvaldības 
2021. gada budžets”.

Dome nolēma izslēgt no Skrundas 
novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas 
izglītības iestādes ,,Liepziediņš’’ amatu 
saraksta amatu – vadītājas vietniece (0.5 
darba slodzes), samazinot darbinieku 
skaitu.

Dome no 01.02.2021. apstiprināja 
grozījumus Skrundas novada pašvaldības 
amatu sarakstiem 2021. gadam aprūpes 
namam “Valtaiķi” un p/i “Skrundas vese-
lības un sociālās aprūpes centrs” .

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
3/2021 “Par maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksni Skrundas 
novadā”.

Dome nolēma apstiprināt aktualizēto 
Skrundas novada attīstības programmas 
2014.–2020. gadam rīcības un investīciju 
plānu.

Dome nolēma piedalīties Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa pro-
jektu pieteikumu pieņemšanas 9. kārtas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģijas īstenošanai ar kopprojektu “Vie-
tējās produkcijas realizēšanai paredzētas 
vides radīšana un labiekārtošana Skrundas 
tirgū”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 
35 000,00 EUR. ELFLA finansējums ir 
80% no attiecināmajām izmaksām, kas ir 
28 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 
ir 20% no attiecināmajām izmaksām, kas 
ir 7000,00 EUR.

Dome noteica, ka 1.–4. klašu izglīto-
jamo brīvpusdienām paredzētais valsts 
mērķdotācijas finansējums un pašvaldības 
finansējums pārtikas produktu iegādei 
izlietojams pārtikas paku komplektēša-
nai Skrundas vidusskolas un Nīkrāces 
pamatskolas 1.-4. klašu izglītojamiem,  
ja ar Ministru kabineta noteikumiem vai 
rīkojumu, vai Skrundas novada domes 
lēmumu tiek noteiktas attālinātas mā-
cības konkrētam bērnam, visai skolai 
vai konkrētām klasēm. Vienam bērnam 
vienai attālināto mācību dienai tiek pie-

gādāti pārtikas produkti 1,42 eiro apmērā. 
Pārtikas pakas komplektējamas par laika 
periodu, kas nav īsāks par vienu nedēļu. 

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma nepiemērot SIA “Viestu-
ri AZ” telpu nomas maksas samazinājumu  
par telpu nomu Liepājas ielā 13, Skrundā, 
ar kopējo platību 77,7 m2, telpu nomu 
Liepājas ielā 13 ar kopējo platību 77 m2.

Dome nolēma neatcelt SIA “Seeburg 
ER” tirdzniecības vietas nomas maksu 
par tirdzniecības vietu Nr. 52 Skrundas 
tirgus teritorijā Ventas ielā 14, Skrundā, 
ar kopējo platību 30 m2.

Dome nolēma atbrīvot personu no 
nomas maksas par telpu nomu Skrundā 
(kopējā platība 14,4 m2) no 2021. gada 
1. janvāra, kā arī no nomas maksas par 
telpām Skrundā (kopējā platība 46,84 
m2) atbrīvoja vēl vienu personu, sākot 
ar 2020. gada 21. decembri līdz Valdības 
(Ministru kabineta) lēmumam par darbī-
bas atjaunošanu.

Dome no 2020. gada 1. decembra līdz 
ārkārtas situācijas beigām no tirdzniecības 
nomas maksas par tirdzniecības paviljonu 
- kiosku Nr. 58, Ventas ielā 14, Skrundā, 

atbrīvoja Mājražotāju, amatnieku un tūris-
ma biedrību “Skrundas KLĒTE”.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
pagarināt nomas līgumu garāžai I Nr. 
8 (10), Nr. 14 (16), Garāžai III Nr. 14, 
Centra Garāžai Nr. 1 un Nr. 7, Dzeldā, 
Nīkrāces pagastā.

Dome apstiprināja SIA “Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības pro-
jekta lietu par nekustamā īpašuma Raņķu 
pagastā zemes vienības sadalīšanai un 
nolēma piešķirt atdalāmai zemes vienībai 
10,1 ha platībā jaunu nosaukumu,  zemes 
vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, paliekošai zemes vienī-
bai 2,6 ha platībā nolēma atstāt nosauku-
mu un adresi, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0601 – vienģimeņu, divģimeņu 
dzīvojamo māju apbūve.

Dome nolēma sadalīt nekustamos īpa-
šumus: „Skrundas purva mežs” Skrundas 
pagastā, atdalāmai zemes vienībai 47,93 
ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu 
„Dambju mežs”; „Valsts mežs” Raņķu 
pagastā, atdalāmām zemes vienībām 
14,52 ha platībā, 16,2 ha platībā, 6,63 
ha platībā, 74,86 ha platībā, 180,92 ha 
platībā, 9,32 ha platībā un 11,62 ha pla-

tībā  piešķīra jaunu nosaukumu „Dalbju 
mežs”; sadalīt īpašumu „Valsts mežs 
Rudbārži”, Rudbāržu pagastā, atdalāmām 
zemes vienībām 185,3 ha platībā, 4,41 ha 
platībā un  5,05 ha platībā piešķīra jaunu 
nosaukumu „Līdumnieku mežs”, zemes 
vienību lietošanas mērķis – 0201 –  zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Dome nolēma pagarināt zemes nomas 
līgumus Skrundas novadā, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
nosakot zemes nomas maksu gadā 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāku, kā 28 EUR par hektāru, sākot 
no 0,5 ha, līdz 0,5 ha maksu noteikt 0,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāku kā 3 EUR par zemes vienību.

Dome nolēma nepalielināt Skrundas 
novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu 
īres un apsaimniekošanas maksu līdz 
brīdim, kamēr tiek atcelta ārkārtas situā-
cija valstī.

Dzīvokļu jautājumi
Dome vienai personai anulēja deklarēto 

dzīvesvietu Skrundas novadā.
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Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā

Būsim jau aizvadījuši janvāri. Pēdējā 
laikā novērots, ka  ziema pie mums atnāk 
janvārī. Vieniem tas sagādā vairāk raižu, 
vieniem – atraisītus smieklus un laimes 
pilnus brīžus, dauzoties pa sniega kupe-
nām, slēpojot vai izbaudot ziemas peldes. 
Iesaku baudīt ziemu, kamēr tā vēl ir šeit, 
jo pavasaris nav aiz kalniem.

Gribu teikt PALDIES visiem pagasta ie-
dzīvotājiem, darbiniekiem, kuri iesaistījās 
svētku  dekorāciju veidošanā un sniedza 
mums prieku, sagaidot Jauno gadu! 

Pašvaldības autoceļi no sniega tiek tīrīti 
pēc satiksmes intensitātes un izveidotā gra-
fika. Pakalpojumu pārvaldē šobrīd strādā 
četri nodarbinātības dienesta norīkoti strād-
nieki. No sniega tiek tīrītas taciņas un ielas. 

Nīkrāces bibliotēka atsākusi darbu 
klātienē, nodrošinot grāmatu apmaiņu. 
Bibliotekāre bija devusies izbraukumā 
uz Lēnām, lai tā ciema iedzīvotāji varētu 
saņemt jaunākās grāmatas. 

Diemžēl mūsu pagastā janvārī ir bijis 
arī skumīgs notikums. Ugunsnelaimē gāja 
bojā cilvēks. Varbūt tas nebūtu noticis, ja 
iedzīvotāji būtu zinājuši, kā pareizi  rī-
koties, izdzirdot dūmu detektora signālu. 
Mīļie iedzīvotāji, atgādinu, ka, zvanot 
uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma 
numuru 112, Jūsu tālrunī nav nepieciešams 
kredīts, tas ir bezmaksas pakalpojums, 
kurš pieejams jebkuram cilvēkam, kuram 
ir tālrunis.

Tāpat aicinu iedzīvotājus būt atbildī-
giem, diennakts tumšajā laikā pārvietojo-
ties pa ielām. Lietosim atstarojošās vestes 
vai atstarotājus, lai autovadītājs Jūs ierauga 
laikus! Tikai mēs paši sevi varam pasargāt 
no nelaimes!

Informāciju apkopoja Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāja 

Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā
Ziemassvētku sveicieni un Jaungada vē-

lējumi izskanējuši. Svētku rotas novāktas. 
Atmiņās palikuši Ziemassvētku vecīša un 
rūķu apciemojumi, kas pie  bērniem un 
senioriem viesojās viņu pagalmos.  Paldies 
gan Raņķu, gan Skrundas rūķu komandām! 
Šķiet, ka šajos svētkos mājas bija daudz 
košāk izgreznotas. 

Gada nogalē tika sagatavots un iesniegts 
būvniecības projekta gala variants Sud-
malnieku estrādes ģērbtuves un rekvizītu 
uzglabāšanas telpas izbūvei projekta 
“Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādo-
šanai un teritorijas sakārtošanai” ietvaros. 
Būvniecību uzsāksim pavasarī. Arvien 
aktuālāka ir automašīnu stāvlaukumu 
paplašināšana pie daudzdzīvokļu mājām. 
Jāsagatavo projekta skices, lai iedzīvotāji 
var izteikt savu viedokli. Nepatīkams no-
tikums, kas satrauca daudzus, bija estrādes 
laukuma izbraukāšana. Kāds ar automašīnu 
bija veicis daudzus apļus, sabojājot zālāju. 

Pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā 

Skrundas novada pašvaldības policija informē 
par notikumiem 2020. gada decembrī 

un 2021. gada janvārī
tika izveidots Irbes kapsētas apbedījumu 
plāns, lai tālāk sagatavotu apbedījumu sa-
rakstu. Šajā darbā lūgsim visu iedzīvotāju 
palīdzību, kuri varētu sniegt informāciju. 
Īpaši ceram uz vecāka gada gājuma cilvē-
kiem. Tāpat ceram uz palīdzību vēstures 
materiālu krājumu papildināšanā, preci-
zēšanā. Veidojam vēstures istabas fondu 
aprakstus. Materiāli par Raņķu vēsturi ir 
vākti jau izsenis. Krājumos ir daudz vērtīgu 
materiālu par senākiem laikiem, pirmskara 
periodu, kolhozu dibināšanu, skolu vēsturi, 
pašdarbību, ir atmiņu stāsti. Tas ir daudzu 
cilvēku liels ieguldījums. Taču ir laika pe-
riodi, kas vēl nav dokumentēti, personības, 
kuru dzīvesstāsti vēl jāuzraksta.

Ar nepacietību gaidām visu šī brīža 
ierobežojumu un aizliegumu atcelšanu, lai 
atkal varētu tikties kādā jaukā pasākumā.

Informāciju sagatavoja Raņķu 
pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Ritvars Stepanovs

Rudbāržu pagastā
Visiem jauku un patiesi laimīgu, ve-

selīgu Jauno gadu! Uzsācies jauns gads 
un jauns darba cēliens. Arvien strādājam 
neierastā formā - attālināti. Ja nepieciešama 
palīdzība, pakalpojumu nodrošināšana, 
konsultācijas un citi jautājumi, pagasta 
pārvaldes speciālisti iedzīvotājus pie-
ņems, iepriekš piesakoties  pa norādītiem 
tālruņiem: 26318119 - pārvaldes vadītāja 
Inese Ivāne, 29171535 - kasiere Iveta 
Zīle, 22008707 - bāriņtiesas locekle Santa 
Zēlava, 29481085 - sociālā darbiniece 
Gunta Stiba.

Darbi pagasta teritorijā turpinās: tīrām 
no sniega un kaisām pagasta centra ielas 
un trotuārus, veidojam kokiem vainagus. 
Iestājoties ziemas periodam, pagasta ceļi ir 
atbrīvoti no sniega.  Lūgums iedzīvotājiem, 
kuriem nepieciešama ceļu atbrīvošana no 
sniega, bet ceļš nav pašvaldības bilancē, 
ziņot pagasta pārvaldei, lai vienotos par 
darbu veikšanu un apmaksas kārtību.

Darbu turpina pagasta bibliotēka, iz-
sniedz grāmatas līdzņemšanai, tomēr 
lasītavas pakalpojumus un internetu nevar 
izmantot.

Visu janvāri reizi nedēļā sociālā darbi-
niece pēc saraksta izsniedz pārtikas pakas 
skolēniem, kuri mācās attālināti. Tie skolē-
ni, kuri dzīvo attālās viensētās un Sieksātes 
ciemā, pārtikas pakas tiek piegādātas līdz 
dzīvesvietai. Pakas tiek piegādātas pirm-
dienu pēcpusdienās.

Lietotas elektropreces ikviens iedzī-
votājs var nodot bez maksas Rudbāržos 
Pienotavā, iepriekš vienojoties par laiku ar 
pārvaldes vadītāju vai saimniecības pārzini 
Jāni Treilību pa t. 25273473.  Lietotās 
elektropreces nedrīkst būt izjauktas vai 
citādi demontētas.

Informāciju apkopoja Rudbāržu 
pakalpojumu pārvaldes vadītāja

 Inese Ivāne

Pārkāpj noteikumus
2. decembrī tirgus diena sākās ar 

distancēšanās neievērošanu un aizsarg-
masku nelietošanu. Vairākas reizes sa-
ņemtas ziņas par psihiski nelīdzsvarotas 
personas agresīvu uzvedību sabiedriskās 
vietās. 4. decembrī kāds sūdzējies par 
naktsmiera traucēšanu kādā daudzdzī-
vokļu ēkā Nīkrāces pagastā. Naktsmieru 
traucējusi arī suņa riešana. 9. decembrī 
saņemta informācija par aizsagmasku 
nelietošanu Rudbāržu veikalā un alkoho-
la tirdzniecību brīvdienās. 11. decembrī 
konstatēts, ka piemēslota pastaigu taka 
gar Ventu. 18.decembrī ziņots par sma-
gās tehnikas pārvietošanos pa ceļu ar 
svara ierobežojumu Nīkrāces pagastā. 
5. janvārī distancēšanās netika ievērota 
veikalā “ELVI”, veiktas pārrunas ar 
veikala vadību. Noteikumu nepulcēties 
pārkāpuši jaunieši Nīkrāces pagastā. 14. 
janvārī jaunietes traucējušas iestādes 
darbu, pēc aizrādījumu saņemšanas 
publiski lamājušās ar necenzētiem vār-
diem. Kāds audzēknis traucējis Skrundas 
skolas darbu. 

Sadarbojas ar dienestiem
Sniegta palīdzība bāriņtiesai. Vairāku 

personu meklēšanā palīdzēts Valsts po-
licijai. Pēc tās lūguma atrasts arī kāds 
agrāk ierakstīts video.  28. decembrī sa-
ņemta informācija par bojātu Tet kabeli 
Skrundas novadā, informācija nodota 
Valsts policijai. Sadarbība bijusi arī ar 
PVD, ziņojot par īpašumu, kur netiek 
ievēroti mājlopu labturības noteikumi. 
13. janvārī sniegta palīdzība Kuldīgas 
novada pašvaldības policijai kādas per-
sonas noskaidrošanai.

Zog
2. decembrī saņemta informācija par 

apzagtu māju Skrundā, Saldus ielā. 
Informēts mājas īpašnieks, kā arī no-
skaidrotas iespējami vainīgās personas. 
Informācija nodota Valsts policijai. 
Decembrī kāds sūdzējies, ka Ventas ielā 
tiek zagta malka.  26. janvārī konstatēta 
metāllūžņu zādzība.  Aizturētas divas 
aizdomās turamās personas. Līdz Valsts 
policijas ierašanās brīdim apsargāta no-

tikuma vieta. Turpmākās darbības veic 
Valsts policija.

Bojā īpašumus
7. decembrī saņemta informācija, ka 

kādas personas sabojājušas svētku ro-
tājumu lampiņas pie Skrundas kultūras 
nama. Ar videoierakstu palīdzību no-
skaidrotas iespējami vainīgās personas, 
materiāls nodots Valsts policijai. 15. 
decembrī konstatēts, ka izsists logs vit-
rīna Liepājas ielā 3. Apzināta īpašniece, 
noskaidrota iespējami vainīgā persona, 
savāktais materiāls nodots Valsts polici-
jai. 7. janvārī kāda persona informē, ka 
kāds izbraucis meža ceļu viņa īpašumā, 
personas apzinātas, puses savstarpēji 
vienojušās.  Sabojāts piemineklis Nīkrā-
ces pagastā. Kādā īpašumā Skrundas 
novadā bojāts ceļš, jautājums jārisina 
civiltiesiskā kārtībā.

Nodrošina sabiedrisko kārtību
9. un 10. decembrī nodrošināta sabied-

riskā kārtība svētku egļu iededzināšanas 
laikā novadā. Sabiedriskā kārtība uzrau-
dzīta arī Ziemassvētkos. Uzraudzīta arī 
zibakcijas norise Karoga dienā. 

Piemēslo apkārtni
11. decembrī konstatēts, ka piemēslota 

pastaigu taka gar Ventu. 
Satiksmes negadījumi
16. decembrī uz gājēju pārejas aizķer-

ta kāda persona. 30. decembrī saņemta 
informācija par uz ceļa notriektu suni. 
Notriekts kaķis bijis uz Amatnieku ielas.

11. janvārī kāds autovadītājs Rudbār-
žu pagastā vadījis mašīnu bez tiesībām. 
19. janvārī nogāzta ceļazīme uz stāvlau-
kuma A9 ceļa malā.

Uzrauga mājsēdi 
No Jaunā gada nedēļu nogalēs Skrun-

das novada pašvaldības policijas ekipāža 
iesaistās mājsēdes uzraudzīšanā. 

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

vecākais inspektors Andis Doniņš
Informāciju apstrādāja Ieva 

Benefelde

Novada dzimtsaraksts ziņo
Gads mūsu novadā divās ģimenēs iesācies ar lielu prieku – bērniņa piedzimša-

nu. Pasaulē nācis puisītis un meitenīte. Arī decembrī aizvadītajā gadā piedzimuši 
meitenīte un puisītis.

Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā ziedu pilna pļava.
Kopā 2020. gadā Skrundas novadā piedzimuši 28 bērniņi: 10 meitenītes un 18 

puisīši. Populārs zēnu vārds bijis Edvards, ir arī stiprie latviešu vārdi Rūdis un 
Jānis, bet meitenēm aizvadītajā gadā doti sievišķīgi vārdi – Eimija, Heilija, Millija, 
Otīlija, Letīcija, Justīne.

12 ģimenēs piedzimuši pirmie bērniņi, 8 – otrie, 4- trešie, bet trīs ģimenes kļuvušas 
bagātākas ar ceturto, bet viena ar piekto bērniņu.

12 ģimenēs vecāki ir noslēguši laulību, par vienu mazulīti rūpes uzņēmusies tikai 
mamma, 15 mazulīšu vecāki laulību vēl nav reģistrējuši.

Rudbāržu pagastā 4 ģimenēs piedzimuši bērniņi, Raņķos – vienā, Jaunmuižā – 2 
ģimenēs, Skrundas pagastā – 7 ģimenēs un Skrundas pilsētā – 14 ģimenes kļuvušas 
bagātākas. 

Vēlam augt veseliem un ņipriem bērniņiem! Lai prieks un laime vecākiem, viņus 
audzinot!

Laulību reģistrējuši 33 pāri, trīs no tiem skaisto brīdi piedzīvojuši baznīcā. Des-
mit pāri ir no Skrundas novada, vienas laulības slēgtas ar ārzemnieku. Izskanējuši 
solījumi gan Skrundas muižā, gan pāru izvēlētās vietās ārpus dzimtsarakstu nodaļas, 
gan Skrundas kultūras namā.

Janvārī mūžībā aizgājuši un Skrundas novadā reģistrēti 4 novada iedzīvotāji, 
viens cita novada iedzīvotājs

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ZENTA ROZENBERGA 12.09.1936. 16.01.2021.
DZIDRA MEĻĶERTE 07.12.1934. 23.01.2021.
JĀNIS ANTONOVIČS 06.12.1949. 24.01.2021.
SKAIDRĪTE GRAUBE 01.10.1945. 23.01.2021.
RALFS ALEKSINS 11.04.1951. 28.01.2021.

Kopā aizvadītajā gadā novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 64 mirušas per-
sonas, no tām 9 no citām pašvaldībām.

Raņķu pagastā mūžībā aizgājuši 2 cilvēki, Nīkrāces pagastā – 5, Rudbāržu pagastā 
– 9, Skrundas pagastā – 8, Skrundas pilsētā – 31 pilsētas iedzīvotājs.

Mirušo personu rādītāji pēc vecuma:

90 un vairāk 
gadu

80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30 un 
jaunāki

10 22 9 12 9 1 1

BIEDRĪBA “MINI SD” ĪSTENO 
MOTIVĀCIJAS PROGRAMMU

No  2020. gada novembra Biedrība 
“Mini SD” īsteno Motivācijas programmu 
“Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta 
pakalpojumu nodrošināšana sociālās 
atstumtības un diskriminācijas riskam 
pakļautām personu grupām”.

Programmas mērķis: nodrošināt mo-
tivācijas paaugstināšanas un atbalsta 
pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus 
profesionāļus, individuālās un grupu 
konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības 
grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus 
un citus MK noteikumos un profilēšanas 
rezultātā noteiktos pakalpojumus u.c.) 
sociālās atstumtības un diskriminācijas 
riskam pakļautajām mērķa grupām pēc 
vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās 
piederības, veicinot to integrāciju sabied-
rībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot 
izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot 
iesaistīties izglītībā/apmācībā.

Programmas īstenošanas vieta: Kurze-
mes reģions

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta 
pakalpojumi pieejami bez maksas:

• sociālās atstumtības un diskriminācijas 
riskam pakļautām personām, kuras pakļau-
tas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ,

• personām pēc bērna kopšanas atvaļinā-
juma, no vardarbības  cietušām personām, 
personām, kuras kopj citu ģimenes locekli, 
un viena vecāka ģimenes pārstāvjiem;

• sociālās atstumtības un diskriminā-
cijas riskam pakļautām personām, kuras 
pakļautas diskriminācijas riskam vecuma 
dēļ (personām pēc 50 gadu vecuma);

• sociālās atstumtības un diskriminācijas 
riskam pakļautām personām, kuras pakļau-
tas diskriminācijas riskam invaliditātes 
dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, 
personas ar invaliditāti un zemu izglītības 
līmeni;

• sociālās atstumtības un diskriminā-
cijas riskam pakļautām personām, kuras 
pakļautas diskriminācijas riskam etniskās 
piederības dēļ, tai skaitā romi un citas 
etniskās minoritātes.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta 
pakalpojumi mērķa grupai paredz nodroši-
nāt individuālās konsultācijas ar Pārmaiņu 
aģentu (sociālo darbinieku), psihologa, 
karjeras konsultanta, jurista konsultācijas 
un specialistu vadītas atbalsta grupas par 
aktuālām tēmām, kurās personas tiks mo-
tivētas pārmaiņām, tiks attīstītas dzīves 
prasmes un iemaņas, it īpaši prasmes, kas 
palīdz personai iekļauties sabiedrībā – sākt 
darba meklējumus, iesaistīties nodarbinā-
tībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/
apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

Programmas ilgums 24 mēneši, kopumā 
programmā iesaistāmi  180 klienti no da-
žādām mērķgrupām.

Informāciju sagatavoja: Biedrības 
“Mini SD” valdes priekšsēdētāja Anda 

Vītola

Iespējas Kurzemes NVO iesniegt idejas grūtībās nonākušo atbalstam
Borisa un Ināras Teterevu fonds tur-

pina atbalsta programmu uzņēmīgajiem 
un rosīgajiem “Pats savam SAIMES 
GALDAM”. Dalībai projektu konkursā 
ir aicinātas arī Kurzemes reģiona bez-
peļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt 
grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt 
dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai 
sev un līdzcilvēkiem.

Atbalstu ieguvušās organizācijas sa-
rūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas 
piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu 
piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību 
pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā 
tās organizēs konsultācijas ģimenēm par 
dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ra-
žas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu. 

Lai pieteiktos 2021. gada atbalstam, 
organizācijai līdz 28. februārim jānosūta 
īss projekta ieceres apraksts brīvā formā 
uz e-pastu: office@teterevufonds.lv. Ja 
organizācija nolemj turpināt projekta 
pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta 
sagatavot un iesniegt pilnu projekta pie-
teikumu un budžetu.

Pretendentus aicinām rūpīgi iepazīties 
ar programmas “Pats savam SAIMES 

GALDAM” nolikumu programmas lapā: 
www.saimesgaldam.lv. Vienam projek-
tam ieteicamais budžets ir līdz 1’700 eiro. 
Atbalstu sniegs vismaz 10 organizācijām.

2020. gadā programmas atbalstu iegu-
va 12 bezpeļņas organizācijas. No tām 
piecas organizācijas Kurzemē: Kuldīgas 
biedrība “Kuldīgas senioru skola”, Skrun-
das novada biedrība “Ventas krasti”, 
Skrundas biedrība “Mini SD”, “Kandavas 
novada iespēju fonds” un nodibinājums 
“Talsu novada fonds”.

Vairākums programmas dalībnieku ir 
pārliecināti – ir būtiski palīdzēt ne tikai 
sev, bet arī dalīties ar tiem, kuri paši 
nevar parūpēties par sevi. Tādēļ ģimenes 
nereti daļu savas ražas atdāvināja veco 
ļaužu pansionātiem, sociālajiem centriem 
vai vienkārši – citām ģimenēm, kurām 
klājas grūti.

Projektu pretendentus aicinām izpētīt 
programmas materiālus:

• Programmas “Pats savam SAIMES 
GALDAM” nolikumu Interneta vietnē 
www.saimesgaldam.lv

• Infografiku: programmas “Pats sa-
vam SAIMES GALDAM” 2020. gada 

rezultāti skaitļos.
• Fotogaleriju: 2020. gada sezona 

fotogrāfijās. (Foto: no Borisa un Ināras 
Teterevu fonda arhīva).

• LTV1 sižetu par organizāciju veiku-
mu Skrundā un Kuldīgā 2020. gadā.

• Latvijas radio sižetu par rezultātiem 
Valkas novadā 2020. gadā (latviešu 
valodā).

• Latvijas radio sižetu par rezultātiem 
Dagdas novadā 2020. gadā (krievu 
valodā).

Par Borisa un Ināras Teterevu fondu. 
2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra 
Teterevi nodibināja ģimenes labdarības 
fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai 
noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultū-
ras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā 
un pasaulē. Fonda atbalstīto labdarības 
projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu 
iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 val-
stīs ārpus Latvijas teju visos kontinentos. 
Plašāk: www.teterevufonds.lv.

Informāciju sagatavoja -
Diana Bogdanova, Labdarības 

projektu vadītāja


