1. pielikums
(pēc Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 671)
Skrundas novada pašvaldības institūcijas,
kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana,
Konstatējumu daļa
institūcijas veids
(iestāde,
Nr.
p. k. struktūrvienība,
kapitālsabiedrība,
cits)
1

1.

Iestāde

N1987_0p1

nosaukums, reģistrācijas numurs,
atrašanās vieta (adrese)

kompetence un darbības
teritorija

2

3
Budžeta iestāde
“Skrundas novada
pašvaldība” ir Skrundas
novada domes (turpmāk
– Dome) izveidota
augstākā
izpildinstitūcija, kas
nodrošina Domes
pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī darba
tehnisko un
organizatorisko
apkalpošanu, un ir
strādājošo darbinieku
kopums, kuru vada
izpilddirektors.

Skrundas novada pašvaldība,
90000015912, Raiņa iela 11,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

finansējuma
apjoms (euro) un
pašvaldības
budžeta avots
2021.gadā

esību pamatojošie
grāmatvedības
attaisnojuma
dokumenti

4

5

Kopējais
Skrundas novada
pašvaldības
budžets
2021.gadam
6 227 354 EUR.
Administrācijai599 093;
Teritorijas un
mājokļu
apsaimniekošanai777 940;
Ielu
apgaismojumam 75 370;

SAISTOŠIE
NOTEIKUMI Nr.
21/2013
„Skrundas novada
pašvaldības
nolikums”,
Apstiprināti
ar Skrundas novada
domes
28.11.2013. lēmumu
(prot. Nr. 11, 25.§)

cita būtiska
informācija (piem.,
ietekme uz
institūcijas darbību
un tās darbiniekiem,
ietekmes sekas)
6

2

2.

3.

Struktūrvienība

Struktūrvienība

N1987_0p1

Pašvaldības izpilddirektors

Pašvaldības
izpilddirektors vada
pašvaldības
administrāciju,
ir atbildīgs par
pašvaldības iestāžu,
struktūrvienību,
aģentūras un pašvaldības
kapitālsabiedrību
darbu.

Administratīvo lietu nodaļa

Nodaļas uzdevumi
atbilstoši piekritībai
risināmos jautājumos:
• Piedalīties Domes
politiskās vadības
uzstādījumu izstrādē un
to realizācijā;
• Iesaistīties Domes
padotībā esošo
pakalpojumu pārvalžu,
iestāžu, aģentūru un
kapitālsabiedrību
likumos un citos
normatīvajos aktos
likumā “Par
pašvaldībām” noteikto
autonomo funkciju
izpildē un tiesiskā
nodrošinājuma
pārraudzībā;
• Pārraudzīt Domes
lēmumos noteikto
uzdevumu izpildi
pakalpojumu pārvalžu

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
pašvaldības
26.09.2019.saistošiem
noteikumiem Nr.
9/2019
(26.09.2019. saistošo
noteikumu
Nr. 9/2019 redakcijā,
kas stājās spēkā
09.11.2019.)

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 24.10.2013.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 11, 25.§).

VPVKAC savas
kompetences ietvaros
nodrošina šādu
funkciju izpildi:
• Sadarbībā ar valsts
iestādēm: VSAA,
VID, VID, NVA,
LAD, PMLP, UR,
VZD, VDI un LDC
nodrošina
noslēgtajos
sadarbības līgumos
noteikto
pakalpojumu
sniegšanu
klientiem;
• Sniedz informāciju
un atbalstu valsts
pārvaldes portālā
Latvija.lv ievietoto
e-pakalpojumu
lietošanā, darbā ar
datoru, ar eparakstu un citiem
personas

3

4.

Struktūrvienība

N1987_0p1

Attīstības nodaļa

darbības tiesiskuma
jomā;
• Nodrošināt lēmumu,
līgumu un iekšējo
normatīvo aktu
tiesiskuma iepriekšējo
pārbaudi, kā arī
līdzdarboties to
izstrādē;
• Organizēt metodisko un
izglītojošo darbu;
• Nodrošināt Valsts un
pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas
centra (VPVKAC)
administrēšanu
Skrundas novadā;
• Apkopot un iesniegt
priekšlikumus
Skrundas novada
pārvaldības vienotās
informācijas
tehnoloģiju stratēģijas,
taktikas un attīstības
virzienu izstrādē,
pārraudzīšanā Skrundas
novada pašvaldībā;
• U.c.
Nodaļas uzdevumi
atbilstoši piekritībai
risināmos jautājumos:
• Piedalīties Domes
politiskās vadības
uzstādījumu izstrādē
un to realizācijā;

autentifikācijas
rīkiem;
• Centrs organizē
dokumentu apriti,
kā arī nodrošina
Klientu Vispārīgās
datu aizsardzības
regulu prasību
ievērošanu;
• Centrs organizē
vienotu klientu
apkalpošanas vietu
un procesus,
nodrošinot klientu
apkalpošanu
klātienē, pa tālruni
un citiem
elektronisko saziņu
kanāliem.
Nolikums stājās
spēkā 2019. gada
2.janvārī

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 24.10.2013.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 11, 25.§).
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• Iesaistīties Domes
padotībā esošo
pakalpojumu pārvalžu,
iestāžu, aģentūru un
kapitālsabiedrību
likumos un citos
normatīvajos aktos
likumā “Par
pašvaldībām” noteikto
autonomo funkciju
izpildē un tiesiskā
nodrošinājuma
pārraudzībā;
• Pārraudzīt Domes
lēmumos noteikto
uzdevumu izpildi
pakalpojumu pārvalžu
darbības tiesiskuma
jomā;
• Nodrošināt lēmumu,
līgumu un iekšējo
normatīvo aktu
tiesiskuma iepriekšējo
pārbaudi, kā arī
līdzdarboties to
izstrādē;
• Nodrošināt un
organizēt pašvaldības
attīstības plānošanas
dokumentu izstrādi,
aktualizēšanu,
īstenošanu;
• Veicināt investīciju
piesaisti un
uzņēmējdarbības
attīstību;
N1987_0p1
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5.

6.

Struktūrvienība

Struktūrvienība

N1987_0p1

Finanšu nodaļa

Izglītības nodaļa

• Izstrādāt un vadīt
projektus pašvaldības
vajadzībām;
• Administrēt Skrundas
novada pašvaldības
projekta fondu
• Nodrošināt sadarbību
un elektronisku datu
apmaiņu ar valsts
pārvaldes institūcijām.
Nodaļai, sekmējot domes
pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī tās darba
organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, ir
šādas funkcijas:
• Nodrošināt pašvaldības
budžeta plānošanu,
sagatavošanu un
kontroli;
• Nodrošināt pašvaldības
grāmatvedības uzskaiti;
• Nodrošināt nodokļu
aprēķināšanu,
paziņošanu, uzskaiti un
samaksas kontroli;
• Nodrošināt nodokļu,
nodevu, maksas
pakalpojumu
iekasēšanu.
Darbības mērķi:
• Īstenot valsts izglītības
politiku pašvaldības
administratīvajā
teritorijā;

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 28.11.2013.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 11, 25.§).

205 636

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 28.03.2013.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 4, 17.§).
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7.

8.

Iestāde

Iestāde

N1987_0p1

Skrundas vidusskola, nodokļu
maksātāja reģistrācijas nr.
90000015912, izglītības iestādes
reģistrācijas nr. 4113901187,
Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326

Nīkrāces pamatskola, 4112901185,
Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320

• Koordinēt pašvaldības
un valsts sadarbību
izglītības jautājumu
risināšanā;
• Veicināt izglītības
attīstību un
mūžizglītības
pieejamību;
• Nodrošināt izglītības
iestāžu institucionālo
attīstību atbilstoši
iedzīvotāju vajadzībām
un novada iespējām.
Iestādes mērķis ir veidot
izglītības vidi, organizēt
un īstenot mācību un
audzināšanas procesu, lai
nodrošinātu
pamatizglītības valsts
standartā, vispārējās
vidējās izglītības valsts
standartā un Valsts
pirmsskolas izglītības
vadlīnijās noteikto
mērķu sasniegšanu.
Iestādes mērķis ir veidot
izglītības vidi, organizēt
un īstenot mācību un
audzināšanas procesu, lai
nodrošinātu valsts
pirmsskolas izglītības
vadlīnijās un
pamatizglītības valsts
standartā noteikto
izglītības mērķu
sasniegšanu, kuru

Skrundas vsk.1 049 598;
Skolu jaunatnes
sports ( Kuldīgas
sporta skolas fil.)14 048.

300 566

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 30.08.2018.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 11, 19.§).

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas
novada domes
27.08.2009. sēdes
lēmumu (prot. Nr.9,
9.§)
02.01.1995.
Nīkrāces pagasta
padomes lēmums

Izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība
21.09.2009.
Nr.4113901187,
Kuldīgas rajona
padomes lēmums
Nr.81 29.12.1994.
Darba koplīgums
28.08.2020.

Kā mācību iestāde tā
savu darbību uzsāka
1841.gadā. Kā
Skrundas pašvaldības
iestāde
tā darbojas kopš
1995.gada. 1996.gada
11.novembrī tiek
uzsāktas mācības
jaunuzbūvētajā

7
pamatā ir demokrātijas
un humānisma principi.

skolas ēkā. Kopš
2002.gada Nīkrāces
pamatskolas ēkā tiek
ierīkotas telpas
pirmsskolas
izglītības
programmas apguvei.
2015.gada
25.septembrī
izglītības iestāde
iegūst Ekoskolas
statusu. 2016. gada 1.
septembrī izglītības
iestāde kļūst par
“Mammas Dabas”
vēstniecības
skolu.

Iestādes darbības
pamatvirziens ir
izglītojoša darbība.

9.

10.

Iestāde

Skrundas pirmsskolas izglītības
iestāde “Liepziediņš”, 4101901442,
Saldus iela 15, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326

Pirmsskolas izglītības
iestāde pirmsskolas
izglītības programmas
īstenošanai.

Iestāde

Skrundas mūzikas skola,
4176902333,
Lielā iela 4, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326

Skolas darbības
pamatvirziens ir
izglītojošā darbība.
Skolas darbības mērķis ir
izveidot izglītības vidi,

N1987_0p1

482 346

Skrundas rajona
darba ļaužu deputātu
Padomes izpildu
komitejas LĒMUMS
Nr. 442 no 1950.
gada 13. septembra
Par bērnu dārza
atvēršanu Skrundas
strādnieku ciematā.
Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 24.08.2012.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 11, 17.§)

122 257

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas
novada domes
27.08.2009. sēdes

Dibināta
1972.gada
1.septembrī

8
organizēt un īstenot
izglītības
procesu, kas nodrošinātu
profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības
programmās noteikto
mērķu sasniegšanu.
Skolas galvenie
uzdevumi ir:
• īstenot licencētās
profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības
programmas;
• radīt izglītības vidi,
kurā izglītojamajiem
tiktu nodrošināta
nepieciešamo zināšanu,
prasmju un attieksmju
veidošanās;
• sagatavot un motivēt
izglītojamos mūzikas
profesionālās vidējās
izglītības
programmu apguvei;
• veicināt katra
izglītojamā pašapziņas
veidošanos un izaugsmi
atbilstoši viņa spējām,
vajadzībām, mainīgā
dzīves prasībām;
• sekmēt izglītojamā
atbildīgu attieksmi pret
sevi, ģimeni, sabiedrību,
valsti un
augstākajām morāles
vērtībām;
N1987_0p1

lēmumu (prot. Nr.9,
9.§)

9

11.

12.

Iestāde

Iestāde

N1987_0p1

Skrundas kultūras nams,
90000015912, Lielā iela 1A,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

Skrundas novada bāriņtiesa,
40900009878,
Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326

• nodrošināt efektīvas
pārmaiņas, kas sekmē
skolas darba rezultātu
kvalitāti, skolotāju
un izglītojamo radošo
darbību un sadarbību.
Īstenot Valsts noteiktās
kultūrpolitikas un sporta
attīstības
pamatnostādnes.
Nodrošināt nemateriālā
kultūras mantojuma
aizsardzību, attīstību,
Dziesmu un deju svētku
nepārtrauktības procesu.
Attīstīt dažādu paaudžu
un sociālo grupu
jaunrades kolektīvu
darbību.
Veicināt novada kultūras
un sporta aktivitāšu
dzīves daudzveidību un
pieejamību.
Attīstīt iedzīvotāju mūža
izglītību un motivēt
iedzīvotāju aktīvu dzīves
līdzdalību.
Veicināt profesionālās
mākslas pieejamību
novadā.
Aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kura
saskaņā ar
normatīvajiem aktiem
prioritāri nodrošina
bērna vai aizgādnībā

Skrundas k/n 285 621;
Novada kultūras
pasākumiem34 108;
Sporta
pasākumiem
novadā39 224.

77 618

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 29.12.2009.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 24.§)

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 27.08.2009.
sēdes lēmumu (prot.
Nr.9, §)
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13.

Iestāde

14.

Iestāde

15.

Iestāde

N1987_0p1

Skrundas novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”,
90002510721, Kalēju iela 4,
Skrunda, Skrundas novads, LV 3326

Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs, 90000015912,
Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326

Skrundas novada pašvaldības
aprūpes nams “Valtaiķi”,

esošās personas tiesību
un tiesisko interešu
aizsardzību Skrundas
novada administratīvajā
teritorijā – Skrundas
pilsētā, Skrundas
pagastā, Nīkrāces
pagastā, Rudbāržu
pagastā un Raņķu
pagastā.
Aģentūras mērķis ir,
īstenojot pašvaldības
funkcijas likumā
noteiktajā kārtībā,
nodrošināt sociālo
pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu un
pakalpojumu
administrēšanu Skrundas
novada administratīvajā
teritorijā.

Sociālais dienests415 972;
Vispārējās
nodarbinātības
pasākumiem –
10 000.

Dienas stacionārs
(ārstn.reģ.nr. 621200010) no 01.2004g.
un ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestāde
(reģ.nr.1242) no
04.07.2019.

344 759

Aprūpes nams veic šādas
funkcijas:

383 819

Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes
sēdes protokols Nr.
17, 6.§, no
22.11.2007. “Par
Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes
pašvaldības aģentūras
izveidošanu”
Iestāde ar tādu
nosaukumu, ar savu
reģ.nr. dibināta no
20.10.2004.
No 01.01.2015. pāriet
uz centralizēto
grāmatvedību ar
pašvaldības reģ.nr.
Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 25.10.2018.
sēdes lēmumu (prot.
Nr.13, 4.§)
Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada

Rīkojums Par rajona
pašvaldības dibinātās

11

16.

Iestāde

N1987_0p1

90000015912, Pansionāts, p.n. Laidi, • Nodrošina personai
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
mājokli, sociālo
LV-3330
aprūpi, lai apmierinātu
pamatvajadzības;
• Nodrošina sociālo
rehabilitāciju;
• Īsteno citus Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
likumā un citos
normatīvos aktos
noteiktos uzdevumus.
Bibliotēkas mērķis veikt
pasaules kultūras
mantojuma iespieddarbu,
elektronisko izdevumu,
rokrakstu un citu
dokumentu uzkrāšanu,
sistematizēšanu,
kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un
saglabāšanu;
Skrundas pilsētas bibliotēka,
nodrošināt bibliotēkas
90000015912, Lielā iela 1A,
krājumā esošās
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 informācijas publisku
pieejamību un
izmantošanu;
nodrošināt vietējas
nozīmes kultūras
mantojuma saglabāšanu;
sniegt atbalstu
iedzīvotājiem jauno
informācijas
komunikāciju
tehnoloģiju apguvē un e-

domes 29.11.2018.
sēdes lēmumu (prot.
Nr.14, 3.§)

iestādes un mantas
nodošanu vietējai
pašvaldībai, 2009.
gada 9. jūlijā, Nr.2r.

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 29.12.2009.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 20.§).

36 582

Bibliotēka reģistrēta
LR Kultūras
ministrijas Bibliotēku
reģistrā ar nr. BLB
04575, no
12.01.2004;
Akreditācijas
apliecības nr. 253B,
līdz 22.10.2024.

12
pakalpojumu
izmantošanā;
nodrošināt bibliotēkas
pakalpojumu sniegšanu.

17.

18.

19.

Iestāde

Skrundas bērnu bibliotēka,
90000015912, Lielā iela 1A,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

Bibliotekāro un
informācijas
pakalpojumu sniegšana
bērniem un jauniešiem.

40 202

Iestāde

Skrundas novada Antuļu bibliotēka,
90000015912, Skolas iela 5,
Jaunmuiža, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3307

Bibliotēka veic kultūras,
informācijas un
izglītības funkcijas.

21 035

Bibliotēka veic kultūras,
informācijas un
izglītības funkcijas
Skrundas novadā

22 573

Iestāde

N1987_0p1

Rudbāržu pagasta bibliotēka,
90000015912, Jubilejas iela 4-14,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324

Skrundas rajona
darbaļaužu deputātu
Bibliotēka reģistrēta
padomes Izpildu
LR Kultūras
komitejas Lēmums
ministrijas Bibliotēku Nr.231 1954.gada
reģistrā ar nr.
30.jūnijā „Par bērnu
BLB0474
bibliotēkas atvēršanu
no 12.01.2004;
Skrundas ciematā”
Akreditācijas
Nolikums apstiprināts
apliecības nr.:
ar Skrundas novada
252B līdz 22.10.2024. domes 29.12.2009.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 20.§).
Bibliotēka reģistrēta
Nolikums apstiprināts
LR Kultūras
ar Skrundas novada
ministrijas bibliotēku domes 29.12.2009.
reģistrā nr. BLB 0461 sēdes lēmumu (prot.
no
Nr. 17, 20.§).
09.01.2004;
Akreditācijas
apliecības nr.:
454 līdz 22.10.2024.
Reģistrācijas nr. LR
Uzņēmumu reģistrā:
Bibliotēka reģistrēta
90000015950
LR Kultūras
no 07.07.2009.
ministrijas Bibliotēku
Nolikums apstiprināts
reģistrā ar nr.
ar Skrundas novada
BLB0472 no
domes 29.12.2009.
02.01.2004.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 20.§).
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20.

21.

Iestāde

Iestāde

N1987_0p1

Nīkrāces pagasta bibliotēka,
90000015912, Ziedu iela 1-16,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320

Raņķu pagasta bibliotēka,
90000015912, „Sākumskola”,
Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas
novads, LV-3323

Bibliotēka veic kultūras
informācijas un
izglītības funkcijas.

Bibliotēkas funkciju
veikšana Skrundas
novada Raņķu pagasta
teritorijā.

20 678

18 123

Bibliotēka reģistrēta
LR Kultūras
ministrijas Bibliotēku
reģistrā ar nr.
BLB0467
12.01.2004.
Akreditācijas
apliecības nr.:
246B līdz 24.11.2024
Bibliotēka reģistrēta
LR Kultūras
ministrijas Bibliotēku
reģistrā ar nr.
BLB0469 no
12.01.2004
Akreditācijas
apliecības nr.:
461B līdz 22.10.2024

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 29.12.2009.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 20.§).

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 29.12.2009.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 20.§).
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22.

Struktūrvienība

23.

Struktūrvienība
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Atbilstoši likuma “Par
pašvaldībām” 69.1 panta
otrajai daļai
pakalpojumu pārvalde:
• Nodrošina pašvaldības
kompetencē esošo izziņu Administrācijai66 273;
izsniegšanu un sniedz
Raņķu pakalpojumu pārvalde
Teritorijas
un
Nolikums apstiprināts
informāciju par
(Skrundas novada pašvaldības
mājokļu
ar Skrundas novada
pašvaldības kompetencē
sastāvā), “Sākumskola”, Raņķi,
apsaimniekošanadomes 23.07.2009.
esošajiem jautājumiem;
Raņķu pagasts, Skrundas novads,
50
400;
sēdes lēmumu (prot.
• Pieņem valsts noteikto
LV-3323
Ielu
Nr. 4, 8.§)
nodokļu un nodevu
apgaismošanaimaksājumus, kuru
3 100.
iekasēšana ir uzdota
pašvaldībai, kā arī
novada domes noteikto
nodevu maksājumus un
maksājumus par
pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem;
• Nodrošina pašvaldības
sociālo pabalstu
izmaksas Sociālo
pakalpojumu un sociālās Administrācijai 55 267;
palīdzības likumā
Rudbāržu pakalpojumu pārvalde
Teritorijas
un
Nolikums apstiprināts
noteiktajā kārtībā;
(Skrundas novada pašvaldības
mājokļu
ar Skrundas novada
• Pieņem iesniegumus,
sastāvā), “Dārdedzes”, Rudbārži,
apsaimniekošanaidomes 23.07.2009.
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, sūdzības un
105
248;
sēdes lēmumu (prot.
priekšlikumus no
LV-3324
Ielu
Nr. 4, 8.§)
attiecīgajā teritorijā
apgaismošanaidzīvojošajiem
5 500.
iedzīvotājiem un tajā
reģistrētajām
juridiskajām personām,
organizē atbildes
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24.

Struktūrvienība

25.

Struktūrvienība

26.

Struktūrvienība
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sagatavošanu
iesniedzējiem;
• Reģistrē civilstāvokļa
aktus, atjauno un groza
Administrācijaicivilstāvokļa aktu
69 831;
Nīkrāces pakalpojumu pārvalde
reģistru un atkārtoti
Teritorijas un
Nolikums apstiprināts
(Skrundas novada pašvaldības
izsniedz laulības,
mājokļu
ar Skrundas novada
sastāvā), “Pagastmāja”, Dzelda,
dzimšanas vai miršanas
apsaimniekošanai- domes 23.07.2009.
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
apliecības likumā “Par
117 093;
sēdes lēmumu (prot.
LV-3320
civilstāvokļa aktiem”
Ielu
Nr. 4, 8.§)
noteiktajā kārtībā;
apgaismošanai• Nodrošina pieejamību
3 100.
informācijai par domes
pieņemtajiem lēmumiem
un citu vispārpieejamu
informāciju.
Būvvaldes darbības
mērķis ir līdzsvarotas
vides veidošana un
būvniecības stratēģijas
izstrādāšana un
pilnveidošana,
Nolikums apstiprināts
Skrundas novada būvvalde,
realizācija un kontrole
ar Skrundas novada
90000015912, Raiņa iela 11,
novada pašvaldības
domes
62 648
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 administratīvajās
27.08.2009. sēdes
teritorijās atbilstoši tās
lēmumu (prot. Nr. 9,
attīstības plāniem,
19.§)
teritorijas plānojumiem,
pastāvošajiem likumiem,
normatīvajiem aktiem un
saistošajiem apbūves
noteikumiem.
Nodaļas pamatfunkcija ir
Nolikums apstiprināts
Dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 11, nodrošināt Skrundas
27 684
ar Skrundas novada
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 novada pašvaldības
domes
administratīvajā teritorijā
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27.

28.

29.

Struktūrvienība

Pašvaldības policija, Amatnieku 1,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326

Struktūrvienība

Rudbāržu kultūras nams (iestādes
“Skrundas kultūras nams” sastāvā),
“Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324

Struktūrvienība

Nīkrāces atpūtas centrs (iestādes
“Skrundas kultūras nams” sastāvā),
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320

N1987_0p1

civilstāvokļa aktu
reģistrāciju un
civilstāvokļa aktu
reģistra datu bāzes un
arhīva fonda veidošanu,
uzskaiti un saglabāšanu
saskaņā ar likumdošanā
noteiktajām normām.
Skrundas novada
Pašvaldības policija ir
apbruņota militarizēta
Skrundas novada
pašvaldības institūcija,
kuras pienākums ir
aizsargāt personu
dzīvību, veselību,
tiesības un brīvības,
īpašumu, sabiedrības un
valsts intereses no
noziedzīgiem un citiem
prettiesiskiem
apdraudējumiem
Skrundas novada
administratīvajā
teritorijā.
Organizēt un vadīt
kultūras un sporta darbu
pagastā;
Stiprināt un atbalstīt
amatiermākslas
nepārtrauktības procesu
u.c.
Organizēt un vadīt
kultūras un sporta darbu
pagastā;

30.10.2013. sēdes
lēmumu (prot. Nr. 10,
1§)

53 284

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes
28.04.2011.sēdes
lēmumu (prot. Nr. 5,
3§)

16 325

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 29.12.2009.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 24.§)

37 852

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 29.12.2009.
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30.

31.

32.

Struktūrvienība

Struktūrvienība

Struktūrvienība

33.

Struktūrvienība

34.

Struktūrvienība
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Raņķu atpūtas centrs (iestādes
“Skrundas kultūras nams” sastāvā),
“Sākumskola”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads, LV-3320
Nīkrāces pagasta veselības aprūpes
punkts (iestādes “Skrundas veselības
un sociālās aprūpes centrs” sastāvā),
“Pagastmāja”, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320
Rudbāržu pagasta veselības aprūpes
punkts (iestādes “Skrundas veselības
un sociālās aprūpes centrs” sastāvā),
Jubilejas 3-13, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324

Skrundas novada Mākslas studija
(Skrundas novada pašvaldības
sastāvā), Kalēju iela 6, Skrunda,
Skrundas novads, LV- 3326

Jauniešu multifunkcionālais
iniciatīvu centrs (Skrundas novada

Stiprināt un atbalstīt
amatiermākslas
nepārtrauktības procesu
u.c.
Organizēt un vadīt
kultūras un sporta darbu
pagastā;
Stiprināt un atbalstīt
amatiermākslas
nepārtrauktības procesu
u.c.
Feldšerpunkts, līgums ar
NVD no 06.2007.g.(dati
no NVD).

Feldšerpunkts, līgums ar
NVD no 01.2007.g.(dati
no NVD).
Mērķis ir radīt un
pilnveidot bērnu interesi
par vizuālo un lietišķo
mākslu.
Sekmēt radošas,
emocionāli un
intelektuāli izglītotas
personības veidošanos,
kurai māksla ir viens no
daudziem veidiem, kā
izprast sevi un pasauli.
Centra mērķis ir veicināt
Skrundas novada
jauniešu iniciatīvas, viņu

sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 24.§)

26 511

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 29.12.2009.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 17, 24.§)

2 630

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 25.10.2018.
sēdes lēmumu (prot.
Nr.13, 4.§)

2 552

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 25.10.2018.
sēdes lēmumu (prot.
Nr.13, 4.§)

25 168

Struktūrvienības
izveide apstiprināta ar
Skrundas novada
domes 25.08.2016.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 11, 10.§)
Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 25.02.2021.
sēdes lēmumu

85 250

Nolikums apstiprināts
ar Skrundas novada
domes 23.02.2017.

Centrs savu darbu
organizē noteiktā
mērķa un uzdevumu

18
pašvaldības sastāvā), 90000015912,
Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326

35.

36.

līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē.

TUAC mērķis ir veicināt
tūrisma attīstību
Skrundas novadā,
kvalitatīvi apkalpot
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta
ceļotājus un tūristus, cita
centrs (Skrundas novada pašvaldības
novada viesus,
Struktūrvienība
sastāvā), 90000015912, Ventas iela
uzņēmējus un ikvienu
14, Skrunda, Skrundas novads, LVnovada iedzīvotāju –
3326
iepazīstinot ar Skrundas
novada tūrisma, vietējo
mājražotāju
piedāvājumu.
Sabiedrības
SIA „Skrundas
komercdarbības veidi
komunālā saimniecība”,
Kapitālsabiedrība
(NACE klasifikators):
41203022001, Stūra iela 7, Skrunda,
01.61 Augkopības
Skrundas novads, LV-3326
papilddarbības;
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sēdes lēmumu (prot.
Nr.2, 9.§)

34 470

Struktūrvienības
izveide apstiprināta ar
Skrundas novada
domes 22.02.2018.
sēdes lēmumu (prot.
Nr. 3, 7.§)
Nolikums
Apstiprināts ar
Skrundas novada
domes 25.02.2021.
sēdes lēmumu

Saskaņā ar
deleģēšanas
līgumu
pašvaldības

Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes
19.05.2004.
Lēmums Nr.16
(prot.Nr.5)

ietvaros saskaņā ar
valsts jaunatnes
politikas attīstības
plānošanas
dokumentos
noteiktajiem mērķiem
un nostādnēm,
pašvaldības attīstības
plānošanas
dokumentiem un
Centra darbības
stratēģiju, piešķirtā
budžeta, noslēgto
līgumu un savas
saimnieciskās
darbības ietvaros
saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību
aktiem.

43.12 Būvlaukuma
sagatavošana;
43.21
Elektroinstalācijas
ierīkošana;

19
02.10 Mežkopība un
citas mežsaimniecības
darbības;
02.20 Mežizstrāde;
08.12 Grants un smilts
karjeru izstrāde, māla un
kaolīna ieguve;
16.23 Namdaru un
galdniecības
izstrādājumu ražošana;
25.99 Citur
nekvalificētu gatavo
metālizstrādājumu
ražošana;
31.09 Citu mēbeļu
ražošana;
32.99 Citur neklasificēta
ražošana;
33.17 Cita veida
transportlīdzekļu apkope
un remonts;
33.19 Citu ierīču
remonts;
35.30 Tvaika piegāde un
gaisa kondicionēšana;
36.00 Ūdens ieguve,
attīrīšana un apgāde;
37.00 Notekūdeņu
savākšana un attīrīšana;
39.00 Sanitārija un citi
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumi;
41.20 Dzīvojamo un
nedzīvojamo ēku
būvniecība;
N1987_0p1

dotācija - 238 198
EUR
2019. gada neto
apgrozījums
890 050

43.22 Cauruļvadu,
apkures un gaisa
kondicionēšanas
iekārtu uzstādīšana;
43.31 Apmetēju
darbi;
43.32 Galdnieku
darbi;
43.33 Grīdas un
sienu apdare;
43.34 Krāsotāju un
stiklinieku darbi;
43.39 Citas būvdarbu
pabeigšanas
operācijas;
43.91 Jumta seguma
uzklāšana;
43.99 Citur
neklasificēti
specializēti būvdarbi;
49.42 Kravu
pārvadājumi pa
autoceļiem;
68.20 Sava vai
nomātā nekustamā
īpašuma izīrēšana un
pārvaldīšana;
81.10 Ēku
uzturēšanas un
ekspluatācijas
darbības;
81.29 Cita veida
tīrīšanas darbības;
81.30 Ainavu
veidošanas un
uzturēšanas darbības;
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42.21 Ūdensapgādes
sistēmu būvniecība;
43.11 Ēku nojaukšana;
(turp.6.ailē)

37.

SIA “Skrundas TV”, 50003293241 ,
Kapitālsabiedrība Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326

Sabiedrības
komercdarbības veidi
(NACE klasifikators):
1. kinofilmu, videofilmu
un televīzijas
programmu producēšana
(59.1.);
2. skaņu ierakstu
producēšana (59.2.);
3. televīzijas programmu
izstrāde un apraide
(60.2.);
4. citi informācijas
pakalpojumi (63.9.).

96.03 Apbedīšana un
ar to saistītā darbība;
96.09 Citur
neklasificēti
individuāli
pakalpojumi.

2020.gada neto
apgrozījums
44 362

Reģistrācijas datums
Uzņēmumu reģistrā:
07.05.1996
Reģistrācijas datums
Komercreģistrā:
04.02.2004

Apstiprināts ar Skrundas novada domes 2021.gada 25. februāra lēmumu Nr. 1.
Domes priekšsēdētāja

Loreta Robežniece
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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