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TERMINU SKAIDROJUMI 
Attīstības programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums 
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai1. 

Integrēta pieeja – pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika 
dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām 
pusēm. 

Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. 

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanai. 

Stratēģiskais mērķis - konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām 
noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par 
pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai. 

Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir 
skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi. 

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās 
vērtības. 

Teritorijas attīstības indekss - vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem, 
summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju (izmantojot gan gadā 
uzkrājušos statistikas rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu investīcijas), 
gan momenta statistikas rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli apskatāmā gada 
sākumā) standartizētās vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā 
valsts sociālekonomiskās attīstības līmeņa attiecīgajā gadā. 

 

                                                           
1
 LR likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, spēkā no 01.01.2009 
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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN SKAIDROJUMI 
Saīsinājums Skaidrojums 

AP Attīstības programma 

AS Akciju sabiedrība 

CSP Centrālā statistikas pārvalde 

ES Eiropas Savienība 

EUR Eiro  

ha hektārs 

km Kilometrs 

KPR Kurzemes plānošanas reģions 

kV Kilovolts 

LR Latvijas Republika 

Ls, LVL Latvijas lats 

m² Kvadrātmetrs 

MK Ministru kabinets 

MPa Megapaskāls 

Nr. Numurs 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO Nevalstiskā organizācija 

p/a Pašvaldības aģentūra 

PII Pirmsskolas izglītības iestāde 

PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PSRS Padomju Sociālistisko Republiku Savienība 

RAPLM Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SVID Stiprās un vājās puses, iespējas, draudi 

TAI Teritorijas attīstības indekss 

TIC Tūrisma informācijas centrs 

tūkst. Tūkstoši 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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KOPSAVILKUMS PAR ESOŠO SITUĀCIJU 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

Skrundas novads ir pašvaldība Kurzemē, kas izveidota 2009.gada 1.jūlijā, apvienojot Skrundas 
pilsētu ar lauku teritoriju, Nīkrāces pagastu, Raņķu pagastu un Rudbāržu pagastu. Novada 
administratīvais centrs atrodas Skrundas pilsētā, kas ir jaunākā pilsēta Latvijā. Novada platība ir 
555,39 km2. Novads ziemeļos un ziemeļrietumos robežojas ar Kuldīgas novadu, austrumos un 
dienvidaustrumos - ar Saldus novadu, dienvidrietumos - ar Vaiņodes novadu, rietumos - ar 
Aizputes novadu. 

 

DEMOGRĀFISKĀ SITUĀCIJA UN NODARBINĀTĪBA  

Iedzīvotāju skaits 

Pēc PMLP datiem 2013.gada 1.jūlijā 
Skrundas novadā dzīvoja 5717 iedzīvotāji, 
bet pēc 2011.gada Tautas skaitīšanas 
datiem - 5331 iedzīvotājs, kas ir par 617 
iedzīvotājiem (10,4%) mazāk nekā PMLP 
dati uz 01.01.2011. Kopējam iedzīvotāju 
skaitam ir tendence samazināties, vērojama 
iedzīvotāju novecošanās tendence, kā arī 
bērnu skaita samazināšanās. 

2344 jeb 41% no novada iedzīvotājiem 
dzīvo Skrundas pilsētā, Skrundas pagastā – 
1142, Rudbāržu pagastā – 1034, Nīkrāces 
pagastā – 706, bet vismazāk iedzīvotāju ir 
Raņķu pagastā – 489 iedzīvotāji. Katrā 
novada pagastā ir viens vai vairāki ciemi. 
Lielākie no tiem ir Dzeldas, Raņķu, 
Rudbāržu, Jaunmuižas un Kušaiņu, kas ir 
bijušie padomju saimniecību vai kolhozu 
centri ar blīvu daudzdzīvokļu māju un 
savrupmāju apbūvi un tai atbilstošu 
inženiertehnisko un publisko 
infrastruktūru.  

Pārsvarā (88%) novada iedzīvotāji ir latvieši, kā arī Latvijas pilsoņi (95%). Gan iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums, gan mehāniskās migrācijas saldo novadā ir negatīvs. 14% Skrundas novada iedzīvotāju 
ir vecuma grupā līdz darbspējas vecumam (jaunāki par 15 gadiem), 63% - darbspējas vecumā (15-
62 gadus veci), 23% - pēc darbspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem). Demogrāfiskās slodzes 
līmenis novadā ir augstāks nekā vidēji Latvijā (attiecīgi 583 un 546), kas, ņemot vērā arī zemo 
dzimstību, ļauj secināt, ka gados vecu cilvēku īpatsvara pieaugums palielinās pašvaldības sociālā 
budžeta izdevumus un pieprasījumu pēc veselības un veco ļaužu aprūpes pakalpojumiem. 

Nodarbinātība un darba samaksa 

2013.gada jūnijā Skrundas novada teritorijā reģistrētajos uzņēmumos un iestādēs strādāja 1,2 
tūkstoši darba ņēmēju un pašnodarbināto personu, kas ir aptuveni 33,5% no visiem Skrundas 
novada iedzīvotājiem darbspējas vecumā. 
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Nozīmīgākās jomas, kurās ir nodarbināti iedzīvotāji Skrundas novadā, ir valsts pārvalde un 
aizsardzība (28% no visiem darba ņēmējiem), pārtikas produktu ražošana (11%), izglītība (11%) un 
mazumtirdzniecība (9%). 

Strādājošo mēneša vidēja bruto darba samaksa Skrundas novadā 2012.gadā bija 326 lati, kas ir par 
27,7% zemāka kā Kurzemes reģionā (451 lats) un par 38% zemāka kā vidēji valstī (504 lati). 

Bezdarbs 

Bezdarba līmenis 2013.gada 31.jūlijā novadā sasniedz 11,8%, kas ir augstāks nekā valstī kopumā 
(7,3%) un Kurzemes statistiskajā reģionā (7,7%). 

 

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS  

Izglītība 

Skrundas novadā atrodas 8 izglītības iestādes:  

 Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde „Liepziediņš”,  
 Skrundas vidusskola,  
 Jaunmuižas pamatskola,  
 Nīkrāces pamatskola,  
 Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola,  
 Rudbāržu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs, 
 Skrundas Mūzikas skola; 
 Skrundas Profesionālā vidusskola.  

2012./2013.mācību gadu visās minētajās izglītības iestādēs uzsāka 1065 skolēni. Salīdzinot ar 
2009./2010.mācību gadu, kopējais skolēnu skaits ir samazinājies par 182 jeb 14,6%. Citu 
pašvaldību izglītības iestādēs mācās 82 Skrundas novadā deklarētie bērni, Skrundas novadā 
izglītojas 17 citu pašvaldību bērni.  

Kultūra 

Kultūras dzīves aktivitātes novadā norisinās Skrundas kultūras namā, Rudbāržu kultūras namā,  
Nīkrāces Atpūtas centrā un Saieta namā, kā arī Raņķos pasākumu zālē. Brīvdabas pasākumi notiek 
Skrundas pilskalna estrādē un Skvēros pilsētas centrā. Lielākie svētki kultūras jomā ir pašdarbības 
kolektīvu atskaites koncerts Janvārī, Skrundas pilsētas svētki maija otrajā nedēļas nogalē, kā arī 
amatiemākslas kolektīvu festivāls Spēlēju , dancoju augustā. Novadā darbojas 7 bibliotēkas, divas 
no tām Skrundas pilsētā , bet pārējās blīvāk apdzīvotos ciemu centros. 

Sports 

Skrundas novadā izglītības jomā Kuldīgas sporta skola realizē profesionālās ievirzes sporta 
programmas, t.i. Skrundā darbojas Kuldīgas sporta skolas volejbola nodaļas filiāle ar 76 
audzēkņiem un trīs treneriem. Skolās tiek nodrošināti dažādu sporta pulciņu darbība. 

Savukārt Skrundas novada aktīvās atpūtas un sporta dzīvi nodrošina 4 organizatori (viens Skrundā 
un Skrundas pagastā un pa vienam pārējos novada pagastos), kā arī dažas nevalstiskās 
organizācijas sporta jomā. Organizatori nodrošina dažādu sporta pasākumu rīkošanu (piemēram, 
Skrundas atklātais čempionāts volejbolā, orientēšanās sacensības, velosacensības, skolēniem ir 
iespēja piedalīties novada sacensībās futbolā, volejbolā, stafetēs, krosā, tautas bumbā u.c.).  

Salīdzinoši aktīva sporta dzīve ir tikai Skrundas pilsētā, kur regulāri notiek dažādi sporta pasākumi, 
jo sporta aktivitātes ierobežo piemērotas infrastruktūras trūkums 
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VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SABIEDRISKĀ DROŠĪBA  

Veselības aprūpe 

Veselības aprūpes pakalpojumus novadā nodrošina pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un 
sociālās aprūpes centrs”, kuram ir divas struktūrvienības - Nīkrāces veselības punkts un Rudbāržu 
veselības aprūpes punkts. Novadā atrodas Aprūpes nams „Valtaiķi”, kurā tiek uzņemti cilvēki ar 
invaliditāti un pensijas vecuma cilvēki.  

 Novadā ir reģistrētas 5 ģimenes ārstu prakses un 1 ārsta prakse zobārstniecībā. Skrundā ir 
neatliekamās  medicīnas palīdzības  dienesta punkts.  

Sociālie pakalpojumi 

Sociālo palīdzību un pakalpojumus nodrošina Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais 
dienests”. Sociālajam dienestam ir struktūrvienības Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos.  

Kopš 2009.gada pieaug trūcīgu un maznodrošinātu iedzīvotāju skaits, kā rezultātā ir izdevumi 
sociālajai palīdzībai ir vairākkārtīgi palielinājušies.  

2013. gadā kā iestāde Skrundā savu darbību uzsāka Alternatīvās aprūpes dienas centrs, kur brīvo 
laiku var pavadīt visa vecuma un interešu cilvēki un personas ar funkcionāliem traucējumiem.  

Novadā darbojas arī Bāriņtiesa.  

Sabiedriskā drošība 

Par sabiedrisko drošību un kārtību novadā ir atbildīga Skrundas novada pašvaldības policija un 
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknis. Novadā atrodas arī VUGD postenis. 

 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI  

Skrundas novada transporta infrastruktūru veido valsts un pašvaldības autoceļi, kā arī dzelzceļš. 
Novadu šķērso valsts galvenais ceļš A9 Rīga (Skulte)–Liepāja, kurš ir nozīmīgs tranzīta ceļš posmā 
Rīga – Liepāja un nodrošina labu Skrundas pilsētas sasniedzamību. Novadā atrodas 3 reģionālie 
autoceļi (P107 Skrunda – Ezere, P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte, P117 Skrunda – Aizpute) un 7 
vietējie autoceļi (V1273 Sieksāte – Laidi, V1274 Rudbārži - Rudbāržu internātskola, V1275 Rudbārži 
– Kalvene, V1276 Tukuma dzirnavas – Dzelda, V1277 Lēnas – Alši, V1278 Ciecere - Ikaiši – Vārme, 
V1295 Turlava - Valtaiķi - Kalvene – Embūte). 

Kopējais ceļu garums Skrundas novadā ir 245.45 km, t.sk. ar melno segumu ir 36.549 km, grants 
(šķembu) segumu 198.246 km un bez seguma ir 10.655 km. 

Pašvaldības ceļu garums novadā ir 195.2 km, no tiem tikai 12.5 km ir asfaltēti (~6%). Autoceļi ar 
grants segumu tiek regulāri greiderēti un šķemboti. Skrundas novada pašvaldības pārziņā ir 4 tilti. 

Autoceļu tīkls Skrundas novadā ir labi attīstīts, tomēr daudzos ceļu posmos nepieciešama ceļa 
seguma atjaunošana, grāvju un caurteku sakārtošana. 

Kopējais ielu garums Skrundas novadā ir 49.4 km, no kuriem 60,5% ir ielas ar asfaltbetona segumu. 
Grants ielu īpatsvars ir 31.1% (garums 15.4 km). 0.7% no Skrundas novada ielām ir bez seguma 
(0.33 km). 

Skrundas novada teritoriju austrumu – rietumu virzienā šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Liepāja. Šī 
līnija galvenokārt tiek izmantota kravu tranzītam uz Liepājas ostu, taču piektdienās un svētdienās 
maršrutā Rīga – Liepāja, kā arī pirmdienās un sestdienās maršrutā Liepāja – Rīga tiek nodrošināti 
arī pasažieru pārvadājumi. 

Skrundas novadā specializēti veloceliņi līdz šim nav veidoti. Pirmais posms ir ieplānots maršrutā 
Skrunda – Kušaiņi. 
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Pateicoties novietojumam pie valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte)–Liepāja, Skrundas pilsēta un 
Rudbāržu pagasts ir viegli sasniedzams. Skrundas novadā organizēta laba starppilsētu autobusu 
satiksme. Notiek regulāri reisi gan uz apkārtējo pagastu centriem, gan lielākām pilsētām – 
Ventspili, Kuldīgu, Liepāju, Rīgu, Jelgavu, Dobeli, Saldu, Aizputi u.c. Ir arī pieejams starptautiskais 
maršruts Rīga – Klaipēda ar pieturu Skrundā. Savukārt satiksme ar Jaunmuižu, Nīkrāci un 
Kušaiņiem netiek nodrošināta pietiekamā apjomā.  

 

INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI  

Mājokļi 

Pēc CSP datiem 2009.gada beigās Skrundas novada dzīvojamā fondā 1337 dzīvojamās mājās bija 
3052 mājokļi, ar kopējo platību 286.5 tūkst. m2. Vidēji uz vienu iedzīvotāju tas sastādīja 47.6 m2 
dzīvojamās platības, kas raksturojams kā augstākais rādītājs starp kaimiņu novadiem. Skrundas 
novada dzīvojamā fonda struktūrā pēc mājokļu skaita lielāko īpatsvaru veido 1 dzīvokļa mājokļi jeb 
privātmājas. 

Ūdensapgāde, kanalizācija 

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Skrundas novadā sniedz SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība”. Novadā darbojas 9 centralizētās ūdensapgādes sistēmas un 9 centralizētās 
kanalizācijas sistēmas - Skrundas pilsētā, Cieceres, Jaunmuižas un Kušaiņu ciemos (Skrundas 
pagasts), Rudbāržu un Sieksātes ciemos (Rudbāržu pagasts), Dzeldas un Lēnu ciemos (Nīkrāces 
pagasts), kā arī Raņķu ciemā (Raņķu pagasts). Septiņās apdzīvotās vietās ūdenssaimniecības 
sistēmas ir daļēji rekonstruētas vai arī rekonstrukcijas darbi atrodas realizācijas stadijā. Sieksātes 
un Lēnu ciemos ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija nav veikta. 

Siltumapgāde 

Centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Skrundas novadā sniedz SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība”. Kopējais siltumapgādes tīklu garums ir 2,098 km. 

Centralizēta siltumapgāde ir Skrundas pilsētā, kur ar siltumu tiek nodrošināti ~18% iedzīvotāju, 
Raņķu pagasta ēkā „Sākumskola”, kurā atrodas arī bērnudārzs, bibliotēka, pasta nodaļa un kultūras 
pasākumu zāle, kā arī Rudbāržu ciemā. 

Skrundas pagastā un Nīkrāces pagastā nav centralizētās siltumapgādes. Nīkrāces pagastā 
atsevišķās daudzdzīvokļu mājās ierīkotas lokālās apkures sistēmas. Pārējās daudzdzīvokļu mājās 
izmanto krāšņu apkuri. 

Energoapgāde 

Skrundas novada teritorijās elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” (Rietumu reģiona 
Kuldīgas nodaļa), kura pārziņā ir vidēja sprieguma (20kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas 
un 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas.  

Augstspriegumu līnijas kopš 2011.gada 1.aprīļa apkalpo AS „Latvijas elektriskie tīkli” (līdz tam AS 
„Augstsprieguma tīkli”). Skrundas novada teritoriju šķērso elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV 
un 330 kV gaisa vadu līnijas. 

Skrundas novada teritoriju (Skrundas, Raņķu un Rudbāržu pagasts) šķērso maģistrālais gāzes vads 
Iecava - Liepāja. Raņķu pagasta teritorijā atrodas gāzes regulēšanas stacija (GRS) „Rudbārži” un 
maģistrālā gāzesvada Iecava – Liepāja atzars uz GRS „Rudbārži”. Rudbāržu pagasta teritorijā 
atrodas augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadi un gāzes regulēšanas punkti. 

Nīkrāces pagasta teritorijā atrodas augstā spiediena (P<0,6MPa) gāzesvads un vidējā spiediena 
(P<0,4MPa) gāzesvadi. Raņķu pagasta iedzīvotāji izmanto gāzi balonos. 
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Telekomunikācijas 

Skrundas novadā telekomunikācijas nodrošina fiksēto un mobilo telekomunikāciju infrastruktūra, 
pieejami interneta, datu pārraides pakalpojumi. 

Skrundas novadā pasta pakalpojumus nodrošina VAS „Latvijas Pasts” 4 pasta nodaļas – Skrundas 
pilsētā, Nīkrāces, Raņķu un Rudbāržu pagastos.  

Meliorācijas sistēma 

Meliorācijas sistēmas uzturēšana un atjaunošana visā novadā praktiski netiek veikta.  Tādēļ ir 
nepieciešama kompleksa pieeja no visu īpašnieku puses (privātie īpašnieki un publiskais sektors) 
meliorācijas sistēmas darbības uzturēšanā. 

Atkritumu apsaimniekošana 

Atkritumu apsaimniekošanu novadā nodrošina SIA „Eko Kurzeme”, atkritumi tiek izvesti uz 
sadzīves atkritumu poligonu „Ķīvītes” Liepājas novada Grobiņas pagastā. Novadā atrodas 5 slēgtas 
atkritumi izgāztuves. 

Kapsētas 

Skrundas novadā atrodas 27 kapsētas, virkne no kurām ir daļēji slēgtas, t.i. apbedīšana notiek reti. 
Lai iegūtu aktuālo informāciju par kapsētu pieejamību, ir uzsākta novada kapsētu inventarizācija. 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA  

2013.gada augustā SIA „Lursoft” datu bāzē ir atrodami 464 Skrundas novadā reģistrēti un 
nelikvidēti uzņēmumi. Šo uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms – 4.15 milj. Ls. 

Sadalījumā pa darbības veidiem visplašāk pārstāvēta ir lauksaimniecība un mežsaimniecība - 60% 
no kopējā aktīvo komercsabiedrību skaita, tam seko tirdzniecība – 13%, pārējo darbības veidu 
aktivitātes nepārsniedz 4%. 

Pēc CSP datiem 2011.gadā Skrundas novadā 330 aktīvo uzņēmumu (vai 95%) ir klasificēti kā mikro, 
17 – kā mazie, 1 – kā vidējais, lielo uzņēmumu nav. Novadā ir reģistrēti 3 uzņēmumi ar 
apgrozījumu virs 1 miljona latu: SIA „Matss” (1.84 milj. latu), „BALTIC MEAT STANDART” (1.7 milj. 
latu) un SIA „EKO DRUVA”. 

2011.gadā Skrundas novada teritorijas attīstības indekss ir -0.905. No 110 Latvijas novadiem 
Skrundas novads ieņem 91. vietu, ko var uzskatīt par nelabvēlīgu faktoru biznesa attīstībai. 

 

PUBLISKĀ PĀRVALDE  

Pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanas vietas ir administratīvais centrs Skrundā, pakalpojumu 
pārvaldes ir Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu pagastos. 

Novada pārvaldi īsteno Skrundas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes. Skrundas 
novada Dome sastāv no 15 deputātiem, kuri darbojas šādās komitejās: finanšu komitejā, attīstības 
komitejā, kā arī sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Skrundas novada 
pašvaldības pakļautībā ir 17 iestādes un struktūrvienības, 2 kapitālsabiedrības un 1 aģentūra. 

Pašvaldības darbu nodrošina administrācija – pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina Domes 
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 

Lai nodrošinātu novada pašvaldības nodoto funkciju izpildi saskaņā ar LR likumiem un 
normatīvajiem aktiem no deputātiem, speciālistiem un iedzīvotājiem ir izveidotas 12 komisijas. 

Pašvaldība un tās struktūrvienības sniedz šādus publiskos pakalpojumus: 
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 Dzimtsarakstu nodaļa – laulību reģistrācija, uzvārdu, vārdu, tautības maiņa, dzimšanas 

reģistrēšana, miršanas reģistrēšana u.c. 

 Administrācija – iedzīvotāju deklarēšana, bērnu pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 Bāriņtiesa ir pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas nodrošina bērna vai citas 

rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā 

paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma 

apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos 

uzdevumus. 

 Būvvalde – plānošanas uzdevumu sagatavošana; būvprojektu saskaņošana; būvatļauju 

izsniegšana; darba uzdevumu detālplānojumiem izsniegšana u.c. Būvvaldē var saņemt 

nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem. 

 Sociālais dienests - sociālo pakalpojumu sniegšana, sociālā palīdzība, sociālā darbinieka 

konsultācijas par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai 

pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un kurai ir vēlēšanās mainīt savu 

pašreizējo situāciju. 

Skrundas novada pašvaldībā ieviesta elektroniska dokumentu uzskates sistēma, kas veido vienotu 
organizācijas iekšējo informācijas telpu. Kā arī iedzīvotājiem ir iespēja izmantot pakalpojumus.  

Komunikācija ar sabiedrību notiek, izmantojot novada mājas lapu www.skrundasnovads.lv, 
informatīvo izdevumu Skrundas novads, novada televīziju TV Skrunda, rīkojot sabiedriskās un 
publiskās apspriešanas, tiekoties ar iedzīvotājiem, sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām, 
iespēju robežās atbalstot šo organizāciju darbību ar telpām pasākumu rīkošanai, ar transportu, kā 
arī ar informācijas izplatīšanu par organizāciju darbu. 

2012.gada pamatbudžeta ieņēmumu apjoms ir 3.6 milj. latu, no kuriem 85,7% ir nodokļu 
ieņēmumi. Skrundas novada pašvaldības budžeta izdevumi novirzīti pašvaldības funkciju izpildei, 
t.i., nodrošina izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbību, sociālā dienesta darbību, bāriņtiesas 
darbību, dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanu, novada pasākumu finansēšanu, investīciju 
finansēšanu, līdzfinansējumu ES fondu finansētajos projektos u.c. 45% budžeta līdzekļu (vidēji 
2009.-2013.gadā) tiek novirzīti izglītības jomai.  

Skrundas novada speciālais budžets ir samazinājies vairāk nekā par 60% kopš 2009.gada. 
2012.gadā budžeta ieņēmumi bija 75891Ls, savukārt izdevumi – 72623Ls. Speciālā budžeta 
izdevumu struktūru 2012.gadā veidoja pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. 

Skrundas novada pašvaldība īsteno projektus publiskās infrastruktūras un pakalpojumu, kā arī 
kopējās iedzīvotāju labklājības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, piesaistot finansējumu gan 
no Eiropas Savienības fondiem, gan citiem finanšu instrumentiem. 

Skrundas novadā uzsākta jaunatnes politikas veidošana. 2013.gadā domes ietvaros ir izveidota 
jaunatnes lietu speciālista štata vieta, tiek izstrādāta Skrundas novada jaunatnes politikas 
stratēģija. Informāciju par jauniešiem domātiem pasākumiem var iegūt pašvaldības mājas lapā 
sadaļā Jaunatne. 

2012.gada novembrī SIA „Lursoft” datu bāzē ir atrodamas ziņas par 27 biedrībām un 2 
nodibinājumiem, kas reģistrēti Skrundas novadā. Skrundas pašvaldība iespēju robežās atbalsta šo 
organizāciju darbību, nodrošinot tās ar telpām pasākumu rīkošanai, transportu, kā arī informācijas 
izplatīšanu par organizāciju darbu. 

 

  

http://www.skrundasnovads.lv/
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DABAS RESURSI  

Pēc Valsts zemes dienesta datiem 2012.gada 1.janvārī 57,58% (31978,6 ha) no visas Skrundas 
novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme, bet 38,47% (21365,0 ha) – mežsaimniecības 
zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir ierobežota. 82% 
(15198,4ha) no lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem aramzeme, 10% - ganības, 7% - 
pļavas un 1% augļu dārzi. 

Novadā ir vairākas ūdenskrātuves, kas izmantojamas gan saimnieciskām vajadzībām, gan kā 
potenciālas rekreācijas zonas. Lielākās upes novadā ir Venta, Garūdene, Ciecere un Ponakste. 
Lielākā ūdenstilpes novadā ir Skrundas, Niedres (Robalta), Alkšņukalnu, Mildavu dīķi un Briņķu 
ezers. 

Novada ūdenstilpnes tiek izmantotas zivsaimniecībā un ir viens no galvenajiem novada 
saimnieciskajiem objektiem. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzēs pieejamo informāciju Skrundas novadā 
atrodas 2 dabas liegumi (Ventas un Šķerveļa ieleja, Skrundas zivju dīķi), 9 dabas pieminekļi un 25 
dižkoki. 

KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS  

Novadam raksturīgs bagātīgs kultūrvēsturiskais mantojums, kas var tikt izmantots tūrisma un 
rekreācijas attīstībai. 

Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem Skrundas novada teritorijā atrodas 
un tiek saglabāti 14 valsts un 5 vietējās nozīmes arheoloģijas, mākslas, un arhitektūras pieminekļi., 
kā arī citi kultūrvēsturiski objekti.  Valsts nozīmes pieminekļi ir: 

 Skrundas viduslaiku pils, 
 Nīkrāces (Upenieku) pilskalns, 
 Lēnu senkapi, 
 Vormsātes pilskalns, 
 Imuļu (Lēnu) pilskalns, 
 Kapenieku senkapi,  
 Krievu kalns – pilskalns, 
 Raņķu (Plostnieku) pilskalns, 
 Dzeldas (Dzelzgales) pilskalns, 
 Lēnu katoļu baznīcas ērģeles, 
 Lēnu katoļu baznīca, 
 Lēnu krogs,  
 „Zantiņu” dzīvojamā ēka,  
 O.Kalpaka vadītā Latvijas atsevišķā bataljona štāba vieta. 

Novadā atrodas militārā mantojuma visu laiku vēstures liecības, t.sk.: 

 padomju laika mantojums - bijusī kara pilsētiņa pie Skrundas, kurā atradās PSRS armijas 
radiolokācijas stacija. Rudbāržos ir padomju kodolraķešu bāze. Abi objekti ir privāts 
īpašums, objekti nav izveidoti kā labiekārtotas ekskursiju vietas, 

 Skrundas pilskalns, Krievkalna pilskalns, 

 „zviedru” un „vācu” laiku liecības – karavīru apmetnes,  

 Oskara Kalpaka taka un ar brīvības cīņām saistītās vietas. 
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METODOLOĢIJA 
Attīstības plānošana ir principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde nolūkā 
īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību. Attīstības 
plānošanā ievēro šādus pamatprincipus2:  

 ilgtspējīgas attīstības princips — tagadējām un nākamajām 

paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko 

attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un materiālos resursus, 

saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu;  

 interešu saskaņotības princips — saskaņo dažādas intereses un 

ievēro attīstības plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie 

nedublētos;  

 līdzdalības princips — visām ieinteresētajām personām ir iespēja 

līdzdarboties attīstības plānošanas dokumenta izstrādē;  

 sadarbības princips — valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, 

tai skaitā izpildot attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos 

uzdevumus un informējot cita citu par nosprausto mērķu un 

paredzēto rezultātu sasniegšanu;  

 finansiālo iespēju princips — izvērtē esošos un vidējā termiņā 

prognozētos resursus un piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā 

uz nosprausto mērķu sasniegšanai nepieciešamajām izmaksām;  

 atklātības princips — attīstības plānošanas process ir atklāts, un 

sabiedrība tiek informēta par attīstības plānošanas un atbalsta 

pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos 

informācijas pieejamības ierobežojumus;  

 uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības plānošanā un 

attīstības plānošanas dokumentu īstenošanā visos pārvaldes 

līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība 

un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem;  

 subsidiaritātes princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības 

institūcija, kura atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma 

saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc 

iespējas zemākā pārvaldes līmenī;  

 attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes 

princips — politiku plāno pirms normatīvā akta izdošanas, un, 

izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības plānošanas 

dokumentus;  

                                                           
2
 Attīstības plānošanas sistēmas likums, 3.pants un 5.pants 

ILGTSPĒJĪGA 
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IESPĒJAS 
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UZRAUDZĪBA 
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SUBSIDARITĀTE 
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AKTU IZSTRĀDES 
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LĪDZSVAROTA 
ATĪSTĪBA 

AKTUALITĀTE 

DOKUMENTU 
SASKAŅOTĪBA 

Ilustrācija 1: Attīstības 
plānošanas principi 
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 līdzsvarotas attīstības princips — politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts teritoriju 

attīstības līmeņus un tempus;  

 aktualitātes princips — attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši situācijai;  

 dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai izdarot 

grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos dokumentos un 

normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu. 

Attīstības programma — vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 

vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto 

ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai3. 

Skrundas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma) ir 

vidēja termiņa politisks dokuments, kurā noteikts 7 gadu pasākumu kopums novada attīstības 

stratēģisko uzstādījumu sasniegšana. Dokuments sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem 

„Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā 

un vietējā līmenī” (aktualizētā redakcija, 2012.gada 4.aprīlis), kā arī pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām.  

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.711, Rīgā (2012.gada 16.oktobrī (prot. Nr.58 21.§)), Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, 14.punkts), Attīstības programma sastāv 

no 3 galvenajām sadaļām: stratēģiskās daļas, rīcības un investīciju plāna, kā arī īstenošanas un 

uzraudzības novērtēšanas kārtības. 

 

 

Ilustrācija 2: Attīstības programmas sastāvs un informatīvie materiāli 

Attīstības programmas izstrādei kā informatīvs materiāls sagatavots pašreizējās situācijas 
raksturojums, kas apkopots atsevišķā sējumā. Pamatojoties uz novada pašreizējās situācijas analīzi, 
pieejamo resursu un uzņēmējdarbības vides novērtējumu, izvirzīti perspektīvie uzņēmējdarbības 
virzieni jeb specializācija.  

Lai sasniegtu Attīstības programmas mērķi un racionāli izvērtētu Skrundas novada attīstības 
perspektīvas, dokumenta izstrādē izmantotas sekojošas metodes: 

 saistīto plānošanas dokumentu analīze (vietēja, reģionālā un valsts līmeņa, kā arī teritoriju, 
ar kurām Skrundas novads robežojas); 

                                                           
3
 Teritorijas attīstības plānošanas likums, 1.pants 
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SITUĀCIJAS 
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• ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS 
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PĀRSKATS PAR 
SABIEDRĪBAS 

LĪDZDALĪBU UN IESAISTI  

(ATSEVIŠĶS SĒJUMS) 
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 iedzīvotāju anketēšana, anketēšanas rezultātu apkopošana un analīze; 

 statistikas datu un pārskatu apkopošana un analīze; 

 attīstības tendenču novērtējums (galvenokārt izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 5 
gadiem); 

 novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar citu teritoriju rādītājiem vai valsts vidējiem 
rādītājiem; 

 SVID analīze; 

 darba grupu semināri; 

 nozaru speciālistu iesaiste dokumenta izstrādes procesā. 

Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu attīstības plānošanā, veikta vispusīga plānošanas 
dokumentu analīze (t.sk. piegulošo teritoriju attīstības dokumentu analīze), kā arī ņemtas vērā ne 
tikai Skrundas novada pašvaldības, kaimiņu pašvaldību, bet arī iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu 
nozaru profesionāļu u.c. intereses un izaugsmes perspektīvas. Pētīta jomu un teritoriju savstarpējā 
mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides attīstību. 

Sagatavojot rīcības plānu, ievērots iepriekš jau īstenoto projektu konteksts, tādējādi nodrošinot to 
īstenošanas pēctecību.  

Lai tiktu iespējami plaši aptverti un racionāli izvērtēti visi attīstības riski un iespējas, Skrundas 
novada Attīstības programmas izstrādes procesā tika iesaistīti dažādu nozaru speciālisti ar daudzu 
gadu darba pieredzi savā nozarē (tai skaitā novada attīstības plānošanas speciālisti). 
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1 ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

1.1  Skrundas novada vīzija un ilgtermiņa prioritātes4 

1.1.1 Attīstības vīzija līdz 2030.gadam 

 

 

SAKOPTS UN RAŽĪGS NOVADS KURZEMES CENTRĀ AR 

SOCIĀLI UN EKONOMISKI AKTĪVIEM IEDZĪVOTĀJIEM 

Novads ilgtermiņā attīstīsies kā novads ar ražīgu lauksaimniecību, mežsaimniecību, mežizstrādi, 
kokapstrādi, derīgo izrakteņu ieguvi, zivsaimniecību – jeb kopumā ražīgu ekonomiku, t.sk. tūrismu. 
Ekonomikas pieaugumu balstīs novada lielākā vērtība – uzņēmīgi un sociāli aktīvi novada 
iedzīvotāji, kam tiks nodrošināta nepieciešamā dzīves kvalitāte visās tās izpausmes jomās, t.i., 
mājoklis, izglītība, kultūras un sporta aktivitātes, sociālā aprūpe, mobilitāte un citas. 

Tādēļ, lai tuvinātu novada attīstību vīzijai, ir noteikti novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskie 
mērķi - jo tikai tad, ja paši iedzīvotāji uzņemas atbildību un rīkojas, var kāpināt ekonomiskās 
aktivitātes novadā – veidot daudzveidīgu ekonomisko vidi, bet, lai iedzīvotāji vēlētos dzīvot un 
strādāt Skrundas novadā - jānodrošina sakopta dzīves un atpūtas vide.  

1.1.2 Skrundas novada stratēģiskie mērķi 

 

 

Ilustrācija 3: Stratēģiskie mērķi 

                                                           
4
 Saskaņā ar Skrundas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam projektu 

SOCIĀLI UN 
EKONOMISKI AKTĪVA 

SABIEDRĪBA 

SAKOPTA DZĪVES 
UN ATPŪTAS VIDE 

DAUDZVEIDĪGA 
EKONOMISKĀ 

VIDE 
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1.1.3 Ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātes 
 

 
Ilustrācija 4: Skrundas novada prioritātes 

1.2 Novada vērtības un specializācija 

1.2.1 Novada vērtības 

Skrundas novada attīstības vērtības ir: 

 novada iedzīvotāji, 
 daba un ainava, t.sk. Venta, smilšakmens klintis, gravas, 
 labi kopti lauki un meži, 
 zivsaimniecības tradīcijas, 
 derīgie izrakteņi (smilšu atradnes), 
 stratēģiska atrašanās vieta (valsts galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) - Liepāja, dzelzceļš ar 

pievadceļiem), 
 kultūrvēsturiskais mantojums un tradīcijas, 
 kvalitatīvi pakalpojumi iedzīvotājiem. 

Novada pamatvērtība ir tā iedzīvotāji. 2013.gada 1.jūlijā Skrundas novadā dzīvoja 5717 iedzīvotāji. 
Diemžēl, tāpat kā gandrīz visā Latvijas teritorijā, novadam ir raksturīga iedzīvotāju skaita 
samazināšanās tendence. 

39% novada teritorijas klāj meži, tādēļ novadā attīstās mežsaimniecība, mežizstrāde un 
kokapstrāde. Mežsaimniecībā un mežizstrādē 2011. gadā bija gandrīz 7% no visām novada darba 
vietām. Lielākas mežu platības ir Nīkrāces un Rudbāržu pagastos, kur attīstās kokapstrāde. 
Savukārt Nīkrāce vairāk piemērota aktīvai atpūtai un ekstrēmiem pārgājieniem mežā. Plašās mežu 
teritorijas nodrošina novada pievilcību mednieku, ogotāju, sēņotāju acīs. 

58% novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zemes, kurās attīstās lopkopība, augkopība un 
pārstrāde. Divi lielākie novada uzņēmumi ir SIA „Eko druva”, kurš nodarbojas ar graudu pārstrādi, 
un SIA „Matss”, kurš darbojas maizes un konditorejas izstrādājumu ražošanā. Lauksaimniecība 
2011. gadā nodrošināja 8%, bet pārtikas pārstrāde – 13% no novadā esošajām darba vietām. 

Pēc uzņēmējdarbības formas Skrundas novadā Zemnieku saimniecības ir 20% no visiem 
uzņēmumiem. Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība „Kalnmuiža” ir starp 3 lielākajiem novada 
uzņēmumiem. Novadā nodarbojas ar piena lopkopību, cūkkopību (ferma ar 13 000 cūkām), ir 
attīstīta puķkopība, šitaki sēņu audzētava („Garīkas”), attīstās aitkopība un novadā ir 14 bioloģiskās 
saimniecības. 

IP 1  

Mūsdienīgi 
pakalpojumi 

VP 1 
Cilvēkresursu  

prasmes, izglītība 
un dzīves kvalitāte 

IP2  

Kvalitatīva vide un 
ilgtspējīgi 

apsaimniekoti 
resursi 

VP2 

 Mobilitāte un 
tehniskā 

infrastruktūra 

IP3  

Sociālo un 
ekonomisko 

aktivitāšu attīstība 

VP3  

Skrundas novada 
atpazīstamība 

IP4  

Sadarbība 
ekonomiskai 

izaugsmei 

VP4  

Kompakta un 
efektīva pārvaldība 
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Novadā ir nozīmīgas derīgo izrakteņu ieguves vietas. Nīkrāces pagastā atrodas valsts nozīmes 
kvarca smilšu atradne „Skudras”. Tajā smilšu izpētes dati norāda uz smilšu ķīmiskā sastāva 
piemērotību stikla rūpniecībā, kā arī metalurģijā un silikātķieģeļu ražošanā. Baltās smilts atradnes 
izvietotas arī Rudbāržu pagastā. 

Novadā attīstās zivsaimniecība. Rudbāržos un Skrundā atrodas SIA „Skrunda” zivju dīķi, kuros tiek 
audzētas karpas realizācijai novadā un veikalu tīklos visā Latvijā. Raņķos izplatīta makšķerēšana 
upē, arī Nīkrācē makšķerēšana attīstās kā tūrisma elements. Skrundā iespējams attīstīt zivju 
pārstrādi un transportu. Foreļu audzētava atrodas arī pie Lēnu dzirnavām, tajā tiek piedāvātas arī 
makšķerēšanas iespējas. 

Tūrisms novadā attīstās līdz ar naktsmītņu attīstību. 2012. gadā darbību uzsāka viesnīca komplekss 
„Skrundas muiža”, kas izvietojusies senajā muižas ēkā pie Ventas upes un ceļa Liepāja – Rīga. 
Kompleksā ietilpst viesnīca ar 12 viesu istabām, restorāns un konferenču zāle. Novadā atrodas 
Latvijā vienīgais Piena muzejs un Kalnmuižas atpūtas komplekss, novadā darbojas arī 11 brīvdienu 
mājas, kempingi, kā arī naktsmītnes un ēdināšanu piedāvā Skrundas Profesionālā vidusskola. 

Ceļš P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte iet paralēli Ventai, kas nodrošina labu upes pieejamību un 
ūdenstūrisma attīstības iespējas. 

Skrundas novads glabā visu laikmetu vēstures liecības – pilskalni (Skrundas pilskalns, Krievkalna 
pilskalns), „zviedru” un „vācu” laiku liecības – karavīru apmetnes, Oskara Kalpaka taka un ar 
brīvības cīņām saistītās vietas, PSRS laika liecības (Skrundas kara pilsētiņa, Rudbāržu kodolraķešu 
bāze), kuras, atbilstoši un atraktīvi iekļautas tūrisma piedāvājumos, dotu iespēju piesaistīt tūristus. 

1.2.2 Novada ekonomiskā specializācija 

 lauksaimniecība un produkcijas pārstrāde, 

 mežsaimniecība, 

 derīgo izrakteņu ieguve, 

 zivsaimniecība,  

 tūrisms. 

 

 

Ilustrācija 5: Skrundas novads Eiropā, Latvijā un Kurzemē 

 

Eiropā 
•PSRS militārais mantojums 

•Tūrisma galamērķis - novads ar visu 
laikmetu  vēstures liecībām 

Latvijā un Kurzemē 
•Tūrisma mērķis - novads ar visu laikmetu  

vēstures liecībām 

•Latvijas brīvvalsts cīņu krustceles 

•Kurzemes centrs ar kultūras tradīcijām, dabas 
vērtībām (Ventas upi, gravām, klintīm, u.c.) 
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2 VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

2.1  Vidēja termiņa prioritātes 

Skrundas novada attīstības programmas prioritātes ir vērstas uz Skrundas novada attīstības vīzijas 
īstenošanu, veidojot ražīgu un sakoptu novadu, kurā cilvēki ir sociāli un ekonomiski aktīvi. Novada 
attīstības centrs ir Skrundas pilsēta, kas ir jaunākā pilsēta Latvijā. Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu 
pagastu iedzīvotājiem tiek nodrošināta pakalpojumu pieejamība un novada attīstības centra 
sasniedzamība, kā arī sekmēta infrastruktūras attīstība, dzīves vides kvalitātes uzlabošanai. 

2.1.1 Prioritāte VP1 – Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves kvalitāte 

Prioritātes mērķis ir novada iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvus izglītības, daudzveidīgus kultūras 
un sporta, mūsdienīgus sociālos pakalpojumus. 

Lai novads būtu ražīgs (pieaugošas ekonomiskās aktivitātes, pieaugošas sabiedriskās, kultūras un 
sporta aktivitātes, stabils iedzīvotāju skaits), ir jānodrošina atbilstoša dzīves telpas kvalitāte visām 
sociālajām grupām. Tas ietver izglītības iespējas, kultūras un sporta pakalpojumu daudzveidību un 
pieejamību, mūsdienīgus sociālos pakalpojumus un drošu vidi. Tādēļ prioritāte paredz attīstīt 
izglītības, kultūras, sporta un sociālo iestāžu infrastruktūru, materiāli tehnisko bāzi un nodrošināt 
kvalificētu speciālistu piesaisti novada izglītības, kultūras, sporta un sociālajām institūcijām. Īpaša 
nozīme jāvelta cilvēkresursu prasmju attīstībai un mūžizglītības attīstībai, kas palielina 
konkurētspēju darbaspēka tirgū, paplašina zināšanu loku un iemaņas un nodrošina personisko 
izaugsmi. 

2.1.2 Prioritāte VP2 – Mobilitāte un tehniskā infrastruktūra 

Prioritātes mērķis ir nodrošināt labu novada sasniedzamību un kvalitatīvu tehniskās infrastruktūras 
attīstību. 

Lai novads sekmīgi attīstītos, pirmkārt, jau nepieciešams nodrošināt labu novada iekšējo un ārējo 
sasniedzamību, t.sk. autoceļu kvalitāti un sabiedrisko transportu. Kvalitatīvai dzīves videi 
nepieciešams novadā pilnveidot tehnisko infrastruktūru komunālo pakalpojumu nodrošināšanai 
(ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde u.c.) un transporta 
infrastruktūru iedzīvotāju mobilitātes un dzīves kvalitātes celšanai kopumā. 

2.1.3 Prioritāte VP3 – Skrundas novada atpazīstamība 

Prioritātes mērķis ir veicināt novada atpazīstamību Latvijā un Eiropā, iedzīvotāju un uzņēmēju   
sociālās un ekonomiskās aktivitātes, sekmējot tūrisma attīstību novadā . 

Prioritāte paredz iedzīvotāju un uzņēmēju aktivizēšanu, viņu iesaisti sociāli ekonomiskajās 
aktivitātēs, dabas vides ilgtspēju, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sakopšanu. 
Prioritāte ir vērsta uz uzņēmējdarbības, t.sk. tūrisma attīstību novadā, gan nodrošinot uzņēmējiem 
konsultatīvu atbalstu, nodrošinot efektīvu TIC darbību, īstenojot novada tūrisma un   
uzņēmējdarbības potenciāla mārketingu, veicinot lokālpatriotismu Latvijas jaunākās pilsētas – 
Skrundas un visa novada atpazīstamības sekmēšanai. 

2.1.4 Prioritāte VP4 – Kompakta un efektīva pārvaldība 

Prioritātes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem, t.sk. 
novada attīstības programmas īstenošanu, un efektīvu novada attīstības procesu vadību. 

Prioritāte paredz nodrošināt profesionālu visu augšminēto prioritāšu pasākumu un aktivitāšu 
īstenošanu – gan pilnveidojot esošo, gan attīstot jaunu administratīvo kapacitāti pašvaldības 
funkciju realizācijai. 
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VIDĒJA TERMIŅA 

PRIORITĀTE 
RĪCĪBAS VIRZIENI UZDEVUMI 

VP1: Cilvēkresursu 
prasmes, izglītība un 
dzīves kvalitāte 

RV1.1: Izglītība 

U1.1.1: Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību  

U1.1.2:Attīstīt mūsdienīgu un kvalitatīvu 
infrastruktūru izglītības pakalpojumiem 

RV1.2: Kultūra un sports 

U1.2.1:Sekmēt kultūrvides attīstību  

U1.2.2:Attīstīt mūsdienīgu kultūras iestāžu un 
objektu infrastruktūru 

U1.2.3: Veicināt sporta pasākumu pieejamību 

U1.2.4. Nodrošināt sporta infrastruktūras attīstību 

RV1.3: Sociālie 
pakalpojumi, veselības 
aprūpe un drošība 

U1.3.1: Sekmēt  plaša spektra sociālo pakalpojumu 
un palīdzības attīstību 

U1.3.2: Nodrošināt veselības veicināšanu 

U1.3.3: Attīstīt sociālās, veselības aprūpes un 
drošības infrastruktūru 

   

VP2: Mobilitāte un 
tehniskā 
infrastruktūra 

RV2.1: Novada 
sasniedzamība un 
mobilitāte 

U2.1.1.: Veicināt novada sasniedzamību 

U2.1.2: Uzlabot satiksmes drošību 

RV2.2: Mājokļi un tehniskā 
infrastruktūra  

U2.2.1: Nodrošināt komunālās saimniecības 
infrastruktūras attīstību 

U2.2.2: Sekmēt mūsdienīgu mājokļu 
apsaimniekošanu 

   

VP3: Skrundas 
novada 
atpazīstamība 

RV3.1: Sabiedrības un 
uzņēmēju aktivizēšana 

U3.1.1: Veicināt novada iedzīvotāju iekļaušanos 
novada sabiedriskajās aktivitātēs 

U3.1.2: Nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem 

RV3.2: Tūrisma 
infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība, 
dabas vides ilgtspēja  

U3.2.1. Attīstīt tūrisma infrastruktūru un 
pakalpojumus  

U3.2.2.: Sekmēt  dabas vides labiekārtošanu un 
ilgtspēju 

   

VP4: Kompakta un 
efektīva pārvaldība 

RV4.1: Pārvaldes attīstība 

U4.1.1: Veicināt kapacitātes palielināšanu 

U4.1.2: Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu 
informāciju 

RV4.2: Sadarbības attīstība U4.2.1: Sekmēt sadarbību un pieredzes apmaiņu 

 

Tabula 1: Skrundas novada vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu saskaņotība 
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3  SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA 

3.1 Saskaņotība ar citiem plānošanas dokumentiem 
 

Skrundas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam izstrādāta pēc saskaņotības un 
pēctecības principa, ņemot vērā gan hierarhiski augstāk stāvošus plānošanas dokumentus, gan 
blakus esošo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu risinājumus.  
 

 

 

Ilustrācija 6: Spēkā esošie nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumenti 

3.2 Atbilstība nacionālas nozīmes plānošanas dokumentiem 

3.2.1 Saskaņotība ar  “Latvija 2030” 
Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Dokuments ir Latvijas 

hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments. Stratēģijas galvenie uzstādījumi 

ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta 

sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris. Skrundas novada 

attīstības programma 2014.- 2020. gadam veidota saskaņā ar Latvija 2030 noteiktajiem virzieniem 

un prioritātēm. 

ILGTERMIŅĀ 

VIDĒJĀ 
TERMIŅĀ 

ĪSTERMIŅĀ 

LATVIJĀ 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

(Latvija 2030) 

Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns 

(NAP2020)  

Nozaru politikas 
plānošanas 
dokumenti  

Institūciju darbības 
stratēģijas 

KURZEMES 
PLĀNOŠANAS REĢIONĀ 

Kurzemes plānošanas 
reģiona teritorijas 
plānojums 2006.-

2026.gadam 

Kurzemes plānošanas 
reģiona Rīcības plāns 
2010.-2013. gadam 

Nozaru plānošanas 
dokumenti 

SKRUNDAS NOVADĀ 

Skrundas pilsētas ar 
lauku teritoriju, 

Raņķu, Nīkrāces un 
Rudbāržu pagastu 

teritorijas plānojumi 

Skrundas novada 
attīstības programma  

Nozaru plānošanas 
dokumenti/ iestāžu 

rīcības plāni 

„LATVIJA 2030” PRIORITĀTES ATBILSTOŠIE ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZSTĀDĪJUMI 

1.  Kultūras telpas attīstība  U1.2.1: Nodrošināt kultūrvides attīstību 
U1.2.2:Nodrošināt mūsdienīgu kultūras iestāžu un 
objektu infrastruktūru 

2.  Ieguldījumi cilvēkkapitālā  U1.1.1: Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību 
U1.1.2:Nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu 
infrastruktūru izglītības pakalpojumiem 

3.  Paradigmas maiņa izglītībā VP1: Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves kvalitāte 

4.  Inovatīva un ekoefektīva ekonomika  RV3.1: Sabiedrības un uzņēmēju aktivizēšana 
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3.2.2 Saskaņotība ar “NAP2020” 
 „Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam" (NAP2020) ir hierarhiski augstākais nacionāla 

līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP2020 vadmotīvs ir „Ekonomikas izrāviens”, bet 

kā prioritātes noteiktas trīs: „Tautas saimniecības izaugsme”,  „Cilvēka drošumspēja” un „Izaugsmi 

atbalstošas teritorijas”.  

Katrā no NAP2020 prioritātēm ir identificēti būtiskākie rīcības virzieni, to mērķi, kā arī rādītāji, lai 

noteiktu mērķu sasniegšanas pakāpi un varētu novērtēt, cik atbilstīgi un efektīvi ir risinātas 

identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.   

„NAP2020” RĪCĪBAS VIRZIENI ATBILSTOŠIE ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZSTĀDĪJUMI 

1.  Augstražīga un eksportspējīga 
ražošana un starptautiski 
konkurētspējīgi pakalpojumi 

RV3.1: Sabiedrības un uzņēmēju aktivizēšana 

2.  Izcila uzņēmējdarbības vide RV3.2: Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība, dabas vides ilgtspēja 

3.  Attīstīta pētniecība, inovācija un 
augstākā izglītība 

VP1: Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves kvalitāte 

4.  Energoefektivitāte un enerģijas 
ražošana 

RV2.2: Mājokļi un tehniskā infrastruktūra 

5.  Cienīgs darbs RV3.1: Sabiedrības un uzņēmēju aktivizēšana 

6.  Stabili pamati tautas ataudzei VP1: Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves kvalitāte 
RV1.3: Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe un 
drošība 

7.  Kompetenču attīstība RV1.1: Izglītība 
RV3.1: Sabiedrības un uzņēmēju aktivizēšana 

8.  Vesels un darbspējīgs cilvēks RV1.3: Sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe un 
drošība 

9.  Cilvēku sadarbība, kultūra un 
pilsoniskā līdzdalība kā piederības 
Latvijai pamats 

RV1.2: Kultūra un sports 
RV3.1: Sabiedrības un uzņēmēju aktivizēšana 

10.  Ekonomiskās aktivitātes 
veicināšana reģionos – teritoriju 
potenciāla izmantošana 

RV3.2: Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība, dabas vides ilgtspēja 
VP2: Mobilitāte un tehniskā infrastruktūra 

11.  Pakalpojumu pieejamība 
līdzvērtīgāku darba iespēju un 
dzīves apstākļu radīšanai 

RV3.1: Sabiedrības un uzņēmēju aktivizēšana 
RV3.2: Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība, dabas vides ilgtspēja 

12.  Dabas un kultūras kapitāla 
ilgtspējīga apsaimniekošana 

RV1.2: Kultūra un sports 
RV3.2: Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība, dabas vides ilgtspēja 

Tabula 3: Saskaņotība ar „NAP2020” 

„LATVIJA 2030” PRIORITĀTES ATBILSTOŠIE ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZSTĀDĪJUMI 

5.  Daba kā nākotnes kapitāls U3.2.2: Nodrošināt dabas vides labiekārtošanu un 
ilgtspēju 

6.  Telpiskās perspektīvas attīstība RV3.2: Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība, dabas vides ilgtspēja 

7.  Inovatīva pārvalde un sabiedrības 
līdzdalība 

VP4: Kompakta un efektīva pārvaldība 

Tabula 2: Saskaņotība ar „Latvija 2030” 
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3.3 Atbilstība reģionālas nozīmes plānošanas dokumentiem 

3.3.1 Saskaņotība ar Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 
Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam ir reģiona ilgtermiņa 

plānošanas dokuments. Reģiona telpiskai attīstībai noteikti trīs vispārējie mērķi. Dokuments 

nosaka 3 telpiskās struktūras attīstības virzienus: spēcīgi un dinamiski centri, kvalitatīva vide un 

daudzveidīgām aktivitātēm pieejamas lauku teritorijas, kā arī augstas kvalitātes infrastruktūra un 

satiksme.  

REĢIONA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS VISPĀRĒJIE MĒRĶI ATBILSTOŠIE ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZSTĀDĪJUMI 

1.  Integrēta attīstība un konkurētspēja VP1: Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves 
kvalitāte 
RV3.1: Sabiedrības un uzņēmēju aktivizēšana 

2.  Ilgtspējīga attīstība RV3.2: Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība, dabas vides ilgtspēja 

3.  Augsta dzīves kvalitāte VP1: Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves 
kvalitāte 
VP2: Mobilitāte un tehniskā infrastruktūra 

Tabula 4: Saskaņotība ar Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 

3.3.2 Saskaņotība ar Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātēm 
Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāns 2010.-2013. gadam ir reģiona vidēja termiņa 

plānošanas dokuments, tajā noteiktas 5 ilgtermiņa attīstības prioritātes: 

REĢIONA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES ATBILSTOŠIE ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZSTĀDĪJUMI 

Prioritāte Nr.1: Reģiona apdzīvotības 
struktūras saglabāšana 

VP1 Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves 
kvalitāte 
VP2 Mobilitāte un tehniskā infrastruktūra 

Prioritāte Nr.2: Daudzveidīgu un 
konkurētspējīgu pakalpojumu attīstība un to 
pieejamības uzlabošana reģionā 

VP1: Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves 
kvalitāte 
VP2 Mobilitāte un tehniskā infrastruktūra 
RV4.2. Sadarbības attīstība 

Prioritāte Nr. 3: Energoefektīvas un 
ilgtspējīgas saimniekošanas veicināšana 
reģionā 

RV3.2. Tūrisma infrastruktūras pakalpojumu 
attīstība, dabas vides ilgtspēja 

Prioritāte Nr.4: Zinātnes, pētniecības un 
uzņēmējdarbības attīstība reģionā 

RV3.1. Sabiedrības un uzņēmēju aktivizēšana 
RV4.2. Sadarbības attīstība 

Prioritāte Nr.5: Efektīvas pārvaldības 
nodrošināšana reģionā 

VP4 Kompakta un efektīva pārvaldība 
 

Tabula 5: Saskaņotība ar Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plānu 2010.-2013.gadam. 

3.4 Saskaņotība ar kaimiņu novadu plānošanas dokumentiem 

Skrundas novada kaimiņu novadi, izstrādājot attīstības programmas, ir definējuši savas 
specializācijas: 

Aizputes novads5 ir noteicis sekojošas sava novada specializācijas jomas: 

 Piemērota dzīves vieta; 
 Kultūrvēsturiskais mantojums; 

                                                           
5
 Aizputes novada attīstības programma 2012.-2018. gadam 
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 Lauksaimniecība un Lauksaimniecības produktu pārstrāde; 
 Derīgo izrakteņu ieguve; 
 Metālapstrāde; 
 Profesionālā izglītība. 

Kuldīgas novads6 nav noteicis novada specializāciju, bet, izvērtējot tā pamatvērtības, var formulēt 
sekojošus specializācijas virzienus: 

 Izglītība; 
 Kultūrvēsturiskais mantojums; 
 Lauksaimniecība; 
 Derīgo izrakteņu ieguve; 
 Apkalpojošās nozares. 

Saldus novads7 ir noteicis sekojošas sava novada specializācijas jomas: 

 Lauksaimniecība; 
 Mežsaimniecība; 
 Pārstrādes rūpniecība – pārtikas ražošana; 
 Metālapstrāde; 
 Kokapstrāde; 
 Ieguves rūpniecība. 

Vaiņodes novads8 ir noteicis sekojošu sava novada specializāciju: 

 Lauksaimniecība; 
 Mežsaimniecība; 
 Tūrisms. 

Izvērtējot apkārtējo novadu noteiktās ekonomiskās specializācijas, var secināt, ka Skrundas novada 
specializācija lielā mērā ir līdzīga, t.i., balstīta uz tradicionālām nozarēm tādām, kā mežsaimniecība, 
lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve, ko Skrundas novadā sekmīgi papildina ar zivsaimniecību. 
Tas liecina, ka produkcijas ražošanā un realizācijā Skrundas novada un apkārtējo novadu 
uzņēmējiem ir  izaugsmes iespējas. Arī tūrisma joma ir virziens, kuras attīstības pamatā jau primāri 
ir jābūt sadarbībai starp apkārtējām 
teritorijām. 

Cieša mijiedarbība jeb funkcionālās saiknes 
dažādās jomās Skrundas novadu vieno gan ar 
tiešajiem kaimiņiem, gan arī ar tālākām 
Kurzemes pašvaldībām, t.sk.:  

 Skrundas novada iedzīvotājiem kaimiņu un 
tālākās pašvaldībās tiek nodrošināti dažādi 
publiskā sektora pakalpojumi: 

 Kuldīga ir bijušais rajona centrs, kurā 
atrodas Valsts zemes dienests, NVA 
filiāle.  Skrundas novada bibliotēku 
metodiskais un konsultatīvais centrs ir 
Kuldīgas Galvenā bibliotēka. Skrundas 
novada pašvaldība, sadarbojoties ar 

                                                           
6
 Kuldīgas novada teritorijas attīstības programma (2010) 

7
 Saldus novada attīstības programma 2013.-2020. gadam 

8
 Vaiņodes novada attīstības programma 2013.-2019. gadam 
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Latvijas lauku konsultāciju centra biroju Kuldīgā, nodrošina iespēju lauksaimniekiem 
saņemt pakalpojumu tuvāk dzīvesvietai. Bez tam Kuldīgas un Skrundas novadiem ir 
izstrādāts apvienotais civilās aizsardzības pasākumu plāns, kura mērķis un uzdevums ir 
nodrošināt civilās aizsardzības sistēmas darbību katastrofu pārvaldīšanā, lai novērstu vai 
mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un apkārtējai videi. Biedrības 
„Darīsim paši!”, kas administrē ELFLA un EZF fondu līdzekļus LEADER pieejas pasākumiem, 
darbības teritorija ir viss bijušais Kuldīgas rajons (Skrundas, Kuldīgas un Alsungas novadi). 

 Saldū atrodas valsts iestādes (piemēram, Valsts zemes dienests, Uzņēmumu reģistra filiāle, 
VSAA klientu apkalpošanas centrs, Pārtikas un veterinārais dienesta Dienvidkurzemes 
pārvaldes filiāle, Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde u.c.). 

 Jau vairākus gadus, sadarbojoties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ventspils 
reģionālās nodaļas Kuldīgas klientu apkalpošanas centru, vienu reizi mēnesī Skrundas 
novada iedzīvotājiem ir dota iespēja saņemt pakalpojumus tuvāk dzīves vietai - Skrundas 
novada pašvaldības telpās; 

 Skrundā ir Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļa; 

 Liepājā atrodas valsts iestādes (piem., Reģionālā vides pārvalde); 

 pēc Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības optimizācijas Skrundas novada 
iedzīvotājiem atkarībā no īpašuma atrašanās vietas ir jāsadarbojas ar Grobiņas, Kuldīgas 
vai Saldus birojiem.  

 Transports un sabiedriskie pārvadājumi – Skrundas novadu šķērso dzelzceļa līnija Rīga – 
Liepāja un valsts galvenais autoceļš A9, kas iekļauts TEN-T ceļu tīklā un kas ir nozīmīgākais 
tranzīta ceļš posmā Rīga – Liepāja. Ar Kuldīgas novadu Skrundas novadu savieno autoceļš 
P116. Minētās infrastruktūras klātbūtne nodrošina labu Skrundas novada sasniedzamību, kā 
arī Skrundas novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem plašas mobilitātes iespējas gan ar privāto, 
gan ar sabiedrisko transportu, kas  rezultātā sniedz iespēju Skrundas novada iedzīvotājiem 
meklēt darba iespējas citos novados. 

 Cieša sadarbība ar apkārtējām pašvaldībām ir izglītības jomā, t.i. 2012.gadā Skrundas novadā 
mācījās 17 citu kaimiņu pašvaldību bērni, 82 Skrundas novada bērni mācījās citu pašvaldību 
izglītības iestādēs; tiek rīkotas dažādās kopīgas skolēnu olimpiādes, piemēram, angļu valodas 
olimpiāde Skrundas, Saldus un Brocēnu novadu vidusskolēniem. Turklāt Skrundā atrodas 
Kuldīgas sporta skolas filiāle.  

 Veselības aprūpes pakalpojumus Skrundas novada iedzīvotāji saņem gan Skrundā, gan arī 
Liepājā, Kuldīgā un Saldū. 

 Tūrismā jomā tiek veidoti kopīgi tūrisma maršruti ar apkārtējām pašvaldībām, piemēram 
tūrisma maršruts: „Mazais Kurzemes loks” (Liepāja – Grobiņa – Apriķi – Aizpute – Kazdanga – 
Skrunda – Durbe – Liepāja). 

 Dabas teritoriju, t.sk. Ventas upes kopīga apsaimniekošana tiek veikta Skrundas novadam 
sadarbojoties ar Kuldīgas, Saldus un Vaiņodes novadiem.  

 Sadarbojoties ar Kurzemes plānošanas reģionu, Kurzemes reģiona pašvaldības tiek iesaistītas 
pārrobežu projektos, piemēram, Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts 
„My social responsibility” un Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekts  „Riverways”, kas vērsti uz kopīgu problēmu risināšanu. 

Turpmākā perspektīvā nav sagaidāms, ka Skrundas novada mijiedarbības saiknes ar apkārtējām 
pašvaldībām skars būtiskas izmaiņas.  
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3. RĪCĪBAS PLĀNS 2014.-2020. GADAM 
Rīcības plāns ir sagatavots 7 gadu periodam, un tā sastāvdaļa ir investīciju plāns 7 gadu periodam (skat. 4.nodaļu). 

Uzdevumi Pasākumi Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš 
vai periods

9
 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

VP1: Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves kvalitāte 

RV1.1: Izglītība 

U1.1.1: Nodrošināt 
konkurētspējīgu 
izglītību 

1.1.1.1. PII pieejamība 
un kvalitāte 
 

Novada pašvaldība; 
pirmskolas izglītības iestāde 
„Liepziediņš” 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Visiem novada bērniem pieejami kvalitatīvi PII pakalpojumi. 

1.1.1.2. Pamata un 
vidējās izglītības 
pieejamība un kvalitāte: 
 

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes. 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Visiem novada skolēniem pieejami kvalitatīvi izglītības 
pakalpojumi. 

1.1.1.3. Profesionālās 
ievirzes izglītības 
pieejamība un kvalitāte: 

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes  

2014-2020 Novada 
pašvaldība, 

Kultūras 
ministrija 

Visiem novada iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi mākslas un 
mūzikas skolas pakalpojumi. 
Pieejamas dažādas (vismaz 4) profesionālās ievirzes 
programmas. 

1.1.1.4. Mūžizglītības 
pieejamība un kvalitāte:  

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes  

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Visiem novada iedzīvotājiem pieejamas kvalitatīvas 
mūžizglītības iespējas. 
 

1.1.1.5. Profesionālās 
izglītības pieejamība un 
kvalitāte: 

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Visiem novada iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva 
profesionālā izglītība 

1.1.1.6. Pedagogu 
kvalifikācijas 
nodrošināšana:  

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes 

       2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Skolās un PII strādā kvalificēti pedagogi. Īstenoti pieredzes 
apmaiņas projekti.  

U1.1.2. Attīstīt 
mūsdienīgu un 
kvalitatīvu 

1.1.2.1. Transporta 
pakalpojumu 
nodrošināšana:  

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes 

2014-2020 Novada 
pašvaldība 

Optimizēti transporta pakalpojumi skolēniem, t.sk. skolēnu 
autobusa maršrutu optimizācija. Visiem iedzīvotājiem ir 
pieejams transports nokļūšanai uz/no  nodarbībām 

                                                           
9
 Izpildes periods noteikts plašāks, jo pašreiz vēl nav zināms, kāds ES finansējums būs pieejams nākamajā programmēšanas periodā no 2014. gada, turklāt daļa no 

aktivitātēm ir regulāras un atkārtojas ik gadu. 



SKRUNDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. GADAM 30 

 

infrastruktūru 
izglītības 
pakalpojumiem 

1.1.2.2. Infrastruktūras 
izveide un pilnveide PII 

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Attīstīta PII infrastruktūra, t.sk. ēkas rekonstrukcija, 
energoefektivitātes paaugstināšana, materiāli tehniskā 
aprīkojuma iegāde. 

1.1.2.3. Infrastruktūras 
izveide un pilnveide 
izglītības iestādēs 

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, t.sk. ēku 
rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana. 
Izglītības iestāžu informatizācija, materiāli tehniskā 
aprīkojuma iegāde. 
Rekonstruētas un labiekārtotas sporta zāles,   stadioni. 
Mākslas skolas izveide, mūzikas skolas infrastruktūras 
sakārtošana, ēku energoefektivitātes paaugstināšana, 
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana. 

 1.1.2.4. Mūžizglītības un 
interešu izglītības 
infrastruktūras izveide 
un pilnveide 

Novada pašvaldība; Izglītības 
iestādes 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Izveidoti un attīstīti mūžizglītības un interešu centri ar 
atbalsta punktiem lauku teritorijās (sabiedriskajos vai 
kopienu centros). 

RV1.2: Kultūra un sports 

U1.2.1: Sekmēt 
kultūrvides 
attīstību 

1.2.1.1. Kvalitatīvi 
kultūras pakalpojumi 
 

Novada pašvaldība; kultūras 
iestādes;  

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Visiem iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīvu kultūras 
pakalpojumu pieejamība. 
Attīstīti jauni kultūras pakalpojumi. 
Paplašināts kultūras pasākumu apjoms un uzlabota 

kvalitāte. Kultūras pasākumi iekļauti tūrisma apritē - novada 

svētki,  festivāli, amatnieku plenēri, u.c. Notiek apmācību 
semināri, kultūras programmu pieredzes apmaiņas projekti. 

1.2.1.2. Mūsdienīgi 
bibliotēku pakalpojumi 

Novada pašvaldība; 
bibliotēka. 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība, 

Kultūras 
ministrija 

Novada ciemos un pilsētā pieejami mūsdienīgi bibliotēkas 
pakalpojumi 

U1.2.2: Attīstīt 
mūsdienīgu 
kultūras iestāžu un 
objektu 
infrastruktūru 

1.2.2.1. Materiāli 
tehniskās bāzes attīstība: 

Novada pašvaldība; kultūras 
iestādes. 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība, 

Kultūras 
ministrija 

Izveidota materiāli tehniskā bāze. 
Amatniecības centra pakalpojumi pieejami visiem 
interesentiem. 
 

1.2.2.2. Kultūras 
infrastruktūras izbūve un 
modernizēšana: 

Novada pašvaldība; kultūras 
iestādes;  

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Rekonstruētas esošās kultūras celtnes un izbūvētas jaunas, 
t.sk. estrādes. 
Bibliotēku modernizēšana 
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U1.2.3: Veicināt 
sporta pasākumu 
pieejamību 

1.2.3.1. Sporta 
pasākumu dažādošana: 

Izglītības, kultūras un sporta 
iestādes 

2014-2020 Novada 
pašvaldība 

Aktīva sporta dzīve novadā, dažādoti sporta pasākumi. 
Izstrādāts sporta attīstības plāns 2014.-2016.gadam, 
piedāvājumu dažādošana.  

1.2.3.2. Sporta, aktīvās 
atpūtas un tūrisma 
integrācija: 

Izglītības, kultūras un sporta 
iestādes 

2014-2020 Novada 
pašvaldība 

Sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes iekļautas tūrisma 
apritē. 

U1.2.4. Nodrošināt 
sporta 
infrastruktūras 
attīstību  

1.2.4.1. Esošās sporta 
infrastruktūras 
sakārtošana un attīstība:  

Novada pašvaldība; sporta 
iestādes 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Pilnveidota sporta bāze. 
Ierīkots skeitparks.  

1.2.4.2. Jaunu sporta 
objektu izbūve: 

Novada pašvaldība; Izglītības, 
sporta iestādes 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Izbūvēta un aprīkota sporta zāle/ manēža. 
Ierīkoti sporta laukumi. 
Izveidotas plašas iespējas sporta sacensību un sporta 
nometņu organizēšanai. 

RV1.3: Sociālās un veselības jomu attīstība, pakalpojumu dažādošana 

U1.3.1: Sekmēt 
plaša spektra 
sociālo 
pakalpojumu un 
palīdzības attīstību 

1.3.1.1. Nodrošināt 
iedzīvotājiem 
informāciju par 
pieejamiem 
pakalpojumiem: 
 

Novada pašvaldība; novada 
sociālais dienests 

2014-2020 Novada 
pašvaldība 

Visiem novada iedzīvotājiem pieejama pilna informācija par 
sociālajiem pakalpojumiem: info lapiņas, informācija mājas 
lapā, publikācijas novada avīzē, u.tml.. 

1.3.1.2. Pašpalīdzības 
attīstība: 
 

Novada pašvaldība; novada 
sociālais dienests 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Novadā darbojas pašpalīdzības grupas, nodrošināts atbalsts 
riska grupām. 

1.3.1.3. Kvalificētu 
sociālā darba speciālistu 
nodrošināšana: 

Novada pašvaldība; novada 
sociālais dienests 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Novadā ir pietiekams un kvalificēts speciālistu 
nodrošinājums. 
Nodrošināti nepieciešamie kursi, semināri, apmācības. 

U1.3.2: Nodrošināt 
veselības 
veicināšanu  

1.3.2.1. Iedzīvotāju 
informēšana par 
veselības veicināšanu: 

Novada pašvaldība; novada 
sociālais dienests, izglītības 

iestādes 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Iedzīvotājiem regulāri tiek sniegta informācija par veselības 
veicināšanu 

1.3.2.2. Veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana: 

Novada pašvaldība; novada 
sociālais dienests, izglītības 

iestādes 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Novadā ik gadu notiek veselīga dzīvesveida popularizēšanas 
pasākumi 
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U1.3.3: Attīstīt 
sociālās, veselības 
aprūpes un 
drošības 
infrastruktūras 
attīstību 

1.3.2.1. Esošo objektu 
rekonstrukcija un 
energoefektivitātes 
palielināšana:  

Novada pašvaldība; novada 
sociālais dienests;  

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Paplašināta sociālā infrastruktūra. 
Rekonstruēts, siltināts Skrundas veselības un sociālās 
aprūpes centrs.  
Nodrošināta pieejamība invalīdiem. 
Bērnu un jauniešu dienas centru izveide un attīstība novada 
pagastos. 
Sociālo mājokļu izveide. 
Doktorātu, veselības punktu telpu nodrošinājums un 
pieejamība  
Izveidots tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts. 
Darbojas mūsdienīgs neatliekamās palīdzības punkts. 

1.3.2.2: Mobilās brigādes 
izveide: 

Novada pašvaldība; novada 
sociālais dienests 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Iegādāts transports sociālā dienesta vajadzībām. 
Izveidota un apmācīta mobilā brigāde. 
 

1.3.2.3. Novada drošības 
uzlabošanas pasākumi: 

VUGD administrācija; Novada 
pašvaldība 

2014-2016 VUGD  Rekonstruēta VUGD ēka. Nodrošināta droša vide 
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, viesiem  
Izveidota un tiek īstenota sistēma sabiedriskās kārtības 
uzturēšanai (arī tūristiem). 

VP2: Mobilitāte un tehniskā infrastruktūra 

RV2.1: Novada sasniedzamība un mobilitāte 

U2.1.1.: Veicināt 
novada 
sasniedzamību  

2.1.1.1. Novada autoceļu 
rekonstrukcija: 

Novada pašvaldība;  2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Izveidots un tiek īstenots ceļu rekonstrukcijas plāns - veikta 
pašvaldības ceļu stāvokļa inventarizācija un rekonstrukcijas 
pamatojums, prioritārā kārtībā. Ceļu un ielu rekonstrukcija 
saskaņā ar rekonstrukcijas plānu. 

2.1.1.2. Valsts auto ceļu 
rekonstrukcijas 
sekmēšana: 

Novada pašvaldība;  2014-2020 Novada 
pašvaldība, 

valsts 

Novadā esošo vietējās nozīmes valsts auto ceļu 
rekonstrukcijas iekļaušana valsts programmā.  
Tranzītielas (autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posms 
Skrundas pilsētā) rekonstrukcija. 
Uzlabots ceļu stāvoklis.  
Uzlabota satiksmes drošība. 
 

2.1.1.3. Autoostas 
rekonstrukcija: 

Novada pašvaldība;  2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Rekonstruēta autoosta. 
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U2.1.2: Uzlabot 
satiksmes drošību 

2.1.2.1. Satiksmes 
drošības uzlabošanas 
pasākumi:  

Novada pašvaldība  2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Uzlabota satiksmes drošība. 
Novadā esošo valsts ceļu rekonstrukcijas iekļaušana valsts 
programmā  
Tranzītielas (autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posms 
Skrundas pilsētā) rekonstrukcija. 
Gājēju celiņu izbūve, ielu krustojumu rekonstrukcija, ielu 
seguma nomaiņa, ielu apgaismojuma rekonstrukcija un 
ierīkošana ciemos un pilsētā. 

2.1.2.2. Veloceliņu 
plānošana un izbūve: 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Uzlabota velosipēdistu drošība. 
Izbūvēts veloceliņš gar autoceļu A9 Rīga (Skulte)-Liepāja 
maršrutā Skrunda - Kušaiņi, veloceliņš (velo/ gājēju tilts) pār 
Ventu Raņķos, u.c. 

RV2.2: Mājokļi un tehniskā infrastruktūra 

U2.2.1: Nodrošināt 
komunālās 
saimniecības 
infrastruktūras 
attīstību 

2.2.1.1. Ūdens un 
kanalizācijas sistēmas 
infrastruktūras attīstība 
pilsētā un ciemos 
atbilstoši plānotajiem ES 
projektiem: 

Novada pašvaldība; komunālo 
pakalpojumu sniedzēji 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Sakārtota ūdens un kanalizācijas (t.sk. lietus ūdens)  
saimniecība pilsētā un ciemos. 

2.2.1.2. Atkritumu 
saimniecības attīstība: 

Novada pašvaldība; komunālo 
pakalpojumu sniedzēji 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Pilnveidota atkritumu šķirošanas un savākšanas sistēma. 

2.2.1.3. Siltumapgādes 
efektivitāte un 
pieejamības attīstība: 

Novada pašvaldība; komunālo 
pakalpojumu sniedzēji 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Uzlabota siltumapgādes efektivitāte sabiedriskajās ēkās un 
daudzdzīvokļu manos. 
Energoefektivitātes projekti pašvaldības ēkās. 
Koģenerācijas stacijas izveide. 

2.2.1.4. Kapu 
infrastruktūras 
sakārtošana un attīstība: 

Komunālo pakalpojumu 
sniedzēji 

2014-2020 Novada 
pašvaldība 

Īstenošana atbilstoši labiekārtošanas plānam 

 2.2.1.5. Meliorācijas 
sistēmu apzināšana un 
atjaunošana 

Novada pašvaldība; komunālo 
pakalpojumu sniedzēji; 

meliorācijas būvju īpašnieki 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Sakārtota meliorācijas sistēma. 

U2.2.2: Sekmēt 
mūsdienīgu 
mājokļu 

2.2.2.1. Sadarbība 
daudzdzīvokļu namu 
apsaimniekošanai 

Novada pašvaldība;  2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Izveidotas daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrības 
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apsaimniekošanu 2.2.2.2. Daudzdzīvokļu 
namu 
energoefektivitātes 
attīstība 

Novada pašvaldība;  2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Siltinātas ēkas 

VP3: Skrundas novada atpazīstamība 

RV3.1:Sabiedrības  un uzņēmēju aktivizēšana 

U3.1.1: Veicināt 
novada iedzīvotāju 
iekļaušanos 
novada 
sabiedriskajās 
aktivitātēs 

3.1.1.1. Atbalsts NVO, 
biedrību darbībai, 
iedzīvotāju iniciatīvām 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Aktīva sabiedrība. 
Jaunatnes politikas izstrāde un īstenošana. 
Mecenātisma attīstība. 
Brīvprātīgā darba aktivizēšana. 
Mazie projektu konkursi. 

3.1.1.2. Sabiedrisko 
centru (t.sk. kopienu 
centru) izveide lauku 
teritorijā 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Sabiedrisko centru  (t.sk. kopienu centru) pieejamība, t.sk. 
lauku teritorijā 

3.1.1.3. Pilsoniskās 
aktivitātes veicināšana 
un lokālpatriotisma 
attīstība 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Ikgadēji apbalvojumi, godināšanas, pateicības 

U3.1.2: Nodrošināt 
atbalstu novada 
uzņēmējiem 

3.1.2.1. 
Uzņēmējdarbības 
konsultanta 
pakalpojumi: 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Nodrošināta uzņēmējdarbības konsultanta darbība. 

3.1.2.2. Mājražošanas 
aktivizēšana 

Novada pašvaldība, 
uzņēmējdarbības konsultants 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Īstenoti atbalsta pasākumi mājražošanas attīstībai 

3.1.2.3. 
Uzņēmējdarbības 
lobēšana 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Nodrošinātā novada uzņēmēju lobēšana, dalība izstādēs, 
mārketinga materiāli. 

3.1.2.4. Pašvaldībai 
piederošo telpu un 
teritoriju apzināšana un 
izvērtēšana 
uzņēmējdarbības 
vajadzībām 
 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Izveidots pašvaldības piedāvājums investoriem, 
uzņēmējiem. 
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RV3.2: Tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, dabas vides ilgtspēja. 

U3.2.1. Attīstīt 
tūrisma 
infrastruktūru un 
pakalpojumus 

3.2.1.1. TIC izveide  
 

Novada pašvaldība, tūrisma 
jomas uzņēmēji 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji 

Izveidots, aprīkots un darbojās TIC. 
Izstrādāts tūrisma attīstības rīcības plāns. 

3.2.1.2. TIC darbības 
pilnveidošana: 

Novada pašvaldība, TIC, 
tūrisma jomas uzņēmēji 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji 

Jaunu produktu izstrāde.  
Tūrisma pakalpojumu dažādošana. Statistikas uzskaites 
pilnveidošana tūrismā. Tūrisma, novada mārketings.  

 3.2.1.3. Kultūrvēsturisko 
objektu saglabāšana un 
atjaunošana un 
iekļaušana tūrisma 
apritē: 

Novada pašvaldība; kultūras 
iestādes;  

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Sakārtoti kultūras un vēstures objekti, tie iekļauti tūrisma 
apritē, t.sk. Skrundas memoriālais vagoniņš 

U3.2.2.: Sekmēt 
dabas vides 
labiekārtošanu un 
ilgtspēju 

3.2.2.1. Labiekārtošanas 
plāna izstrāde: 

Novada pašvaldība; komunālo 
pakalpojumu sniedzēji 

2014 Novada 
pašvaldība 

Noteiktas novada teritorijas labiekārtošanas vajadzības un 
prioritātes, izstrādāts novada labiekārtošanas plāns 

3.2.2.2. Parku, skvēru, 
laukumu, pagalmu 
rekonstrukcija un 
attīstība: 

Novada pašvaldība; komunālo 
pakalpojumu sniedzēji, 

teritoriju īpašnieki 

2014-2020 Novada 
pašvaldība, 

teritoriju 
īpašnieki 

Īstenošana atbilstoši labiekārtošanas plānam. 
Auto stāvlaukumu izveide 

3.2.2.3. Atpūtas vietu 
izveide un 
rekonstrukcija: 

Komunālo pakalpojumu 
sniedzēji, teritoriju īpašnieki 

2014-2020 Novada 
pašvaldība, 

teritoriju 
īpašnieki 

Īstenošana atbilstoši labiekārtošanas plānam 

3.2.2.4. Dabas taku 
izveide, sakopšana un 
labiekārtošana: 

Komunālo pakalpojumu 
sniedzēji, teritoriju īpašnieki 

2014-2020 ES, novada 
pašvaldība, 

teritoriju 
īpašnieki 

1.kārtas taku maršrutu izveidošana 

 
3.2.2.5. Dabas vides 
sakopšana un 
saglabāšana: 

 
Komunālo pakalpojumu 

sniedzēji, teritoriju īpašnieki 

 
2014-2020 

 
ES, novada 
pašvaldība, 

teritoriju 
īpašnieki 

 
Upju krastu sakopšana tūrisma vietās. 
Ainavu atklāšana, uzturēšana, kopšana. 
Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana. 
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VP4: Kompakta un efektīva pārvaldība 

RV4.1: Pārvaldes attīstība 

U4.1.1: Veicināt 
kapacitātes 
palielināšana 

4.1.1.1. Novada 
speciālistu kapacitātes 
palielināšana: 
. 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Nodrošināti kvalificēti darbinieki. Uzlabots administrācijas 
darbs. Pašvaldības speciālistu kompetenču paaugstināšana. 

4.1.1.2. Projektu 
sagatavošana 
finansējuma piesaistei 
un projektu īstenošana: 

Novada pašvaldība 2014-2020 Novada 
pašvaldība 

Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju plānam, 
aktuālajām vajadzībām un pieejamajam finansējumam, tajā 
skaitā starptautiskie projekti 

4.1.1.3. Infrastruktūras 
sakārtošana: 
 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Nodrošināts  tehniskais aprīkojums, nodrošināta 
nepieciešamā programmatūra. Uzlabota pieejamība 
pakalpojumu centros (invalīdu piekļuve). Uzlabota 
energoefektivitāte pašvaldības ēkās. 

U4.1.2: Nodrošināt 
iedzīvotājiem 
kvalitatīvu 
informāciju 

4.1.2.1.. Vienas pieturas 
aģentūras pilnveidošana: 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Nodrošināta labāka informācijas aprite un pieejamība 
iedzīvotājiem 

4.1.2.2. Regulāra 
informācijas 
sagatavošana, 
atjaunošana un 
izplatīšana: 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Mājas lapa, avīze, bukleti, tikšanās, darba grupas, 
iedzīvotāju forumi, u.c. 

RV4.2: Sadarbības attīstība 

U4.2.1: Sekmēt 
sadarbību un 
pieredzes apmaiņu 

4.2.1.1. Pieredzes 
apmaiņas veicināšana: 
 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Īstenoti pieredzes apmaiņas projekti, pārņemta pieredze  
 (sadraudzības valstu, pašvaldību pieredzes apgūšanai) 
Speciālistu piesaiste, kvalifikācijas paaugstināšana 

4.2.1.2. Labās prakses 
popularizēšana: 
 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Apzināta un pārņemta labā prakse Izstrādāti bukleti par 
pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums, publikācijas 
TV, radio, presē 

4.2.1.3. Apkārtējo 
pašvaldību sadarbība: 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Paplašinās apkārtējo pašvaldību sadarbība 

4.2.1.4. Sadarbība ar 
valsts, u.c. institūcijām 
to pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanai 
novada teritorijā: 

Novada pašvaldība 2014-2020 ES, novada 
pašvaldība 

Paplašinās sniegto pakalpojumu klāsts, uzlabojas to 
kvalitāte 
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4 INVESTĪCIJU PLĀNS 2014.-2020. GADAM 
Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam investīciju plāns ir neatņemama attīstības programmas sastāvdaļa, kas ir sagatavots 7 gadiem 
(2014.-2020.g.). To apstiprina pašvaldība, un pēc nepieciešamības investīciju plānu var aktualizēt katru gadu, sasaistot to ar pašvaldības budžetu. 
Investīciju plāns ietver Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta, Rudbāržu pagasta, Nīkrāces pagasta, Raņķu pagasta attīstības projektus. Investīciju plānā 
iekļauti 142 investīciju projekti, kuru indikatīvā summa ir 80 miljoni EUR, no tā pašvaldības līdzfinansējums – 18,5 miljoni EUR10. Pa prioritātēm finansējums 
sadalās sekojoši: VP1 – 37%; VP2 – 59%; VP3 – 2%; VP4 – 2%. 

Tabula 4-1. Investīciju plāns 2014.-2020.gadam 

Nr. Projekta nosaukums 

Atbilstība 
ilgtermiņa 
mērķim, 

prioritātei 
un rīcības 
virzienam 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti 

Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti 

Atbildīgā 
institūcija 

ES 
finansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 
finansējums 

(EUR) 

Privātais 
finansējums 

(EUR) 
Citi (EUR) 

1 Energoefektivitātes uzlabošana izglītības 
iestādēs 

VP1:RV1.1 7 115 000 5 336 000 1 779 000 0 0 2014-2018 Uzlabota energoefektivitāte 
Nīkrāces pamatskolā., 
O.Kalpaka Rudbāržu 
pamatskolā., Skrundas 
vidusskolā, Skrundas 
mūzikas skolā, Jaunmuižas 
pamatskolā, PII Liepziediņš, 
Rudbāržu 
internātpamatskolā, 
Nīkrāces skolā. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

2 O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 
rekonstrukcija 

VP1:RV1.1 1 139 000 854 000 285 000 0 0 2014-2016 Skolai rekonstruētas telpas, 
ziemas dārzā izvietota 
bibliotēka. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

3 Rudbāržu internātpamatskolas 
ugunsdrošības attīstība 

VP1:RV1.1 24 000 0 24 000 0 0 2014-2015 Ierīkota ugunsdrošības 
signalizācija. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

                                                           
10

 Sākotnēji izmaksas tika noteiktas latos, sakarā ar EUR ieviešanu no 01.01.2014. tās ir pārrēķinātas EUR pēc kursa 1EUR=0,702804LVL. 
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4 Profesionālās ievirzes centra izveide 
Skrundas Profesionālajā vidusskolā 

VP1:RV1.1 143 000 107 000 36 000 0 0 2014-2015 Izveidots profesionālās 
ievirzes centrs. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

5 Skrundas vidusskolas rekonstrukcija VP1:RV1.1 1 352 000 1 014 000 338 000 0 0 2015-2018 Piebūvēts internāts un 
rekonstruētas telpas. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

6 Rudbāržu internātpamatskolas 
renovācija 

VP1:RV1.1 71 000 0 71 000 0 0 2014-2015 Veikts kosmētiskais 
remonts. 

Skolas 
administrācija 

7 Mākslas skolas izveide VP1:RV1.1 1 139 000 854 000 285 000 0 0 2014-2015 Jauna būve pie Skrundas 
vidusskolas. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

8 Pieejamības nodrošināšana invalīdiem  VP1:RV1.1 427 000 320 000 107 000 0 0 2014-2015 Visās izglītības iestādēs 
nodrošināta pieejamība 
invalīdiem. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

9 Brīvā laika pavadīšanas centra izveide VP1:RV1.1 2 845 000 2 134 000 711 000 0 0 2016-2020 Izveidots brīvā laika 
pavadīšanas centrs (t.sk. 
bibliotēka) pie Skrundas 
vidusskolas (uz esošajiem 
pamatiem). 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

10 Skolēnu pārvadājumu attīstība VP1:RV1.1 284 000 213 000 71 000 0 0 2014-2015 Iegādāts transports 
(indikatīvi lielais autobuss, 
3 mikroautobusi). 

Novada 
pašvaldība 

11 Izglītības iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes pilnveidošana 

VP1:RV1.1 284 000 85 000 199 000 0 0 2014-2020 Ik gadu tiek pilnveidota 
novada izglītības iestāžu 
materiāli tehniskā bāze 
(datori, sporta inventārs). 

Novada 
pašvaldība 

12 PII Liepziediņš rekonstrukcija ar piebūvi VP1:RV1.1 2 135 000 1 601 000 534 000 0 0 2014-2015 Rekonstruēta PII. Novada 
pašvaldība; PII 
administrācija 

13 Pedagoģiskā procesa pilnveidošana VP1:RV1.1 284 000 213 000 71 000 0 0 2014-2020 Apmācīti pedagogi, 
piesaistīti speciālisti 
(logopēds, koriģējošās 
vingrošanas speciālists u. 
tml.). 

Novada 
pašvaldība 
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14 Sporta zāles būvniecība pie Nīkrāces 
pamatskolas 

VP1:RV1.1 712 000 534 000 178 000 0 0 2014-2015 Funkcionē sporta zāle. Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

15 Skrundas vidusskolas stadiona 
rekonstrukcija 

VP1:RV1.1 143 000 107 000 36 000 0 0 2014-2015 Pieejams mūsdienīgs 
stadions. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

16 Materiāli tehniskās bāzes attīstība 
izglītības iestādēm 

VP1:RV1.1 143 000 107 000 36 000 0 0 2014-2020 Izglītības iestādēm 
nodrošināta mūsdienīga 
materiāli tehniskā (t.sk. 
sporta) bāze. 

Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

17 
Vides pieejamības nodrošināšana 
Skrundas vidusskolā 

VP1:RV1.1 171 000 128 000 43 000 0 0 2014-2015 Izbūvēts lifts un panduss. Novada 
pašvaldība; 
Skolas 
administrācija 

18 
Drošības pasākumi Skrundas vidusskolā VP1:RV1.1 171 000 128 000 43 000 0 0 2014-2015 Izveidota videonovērošanas 

sistēma un nožogojums. 
Novada 

pašvaldība; 
Skolas 

administrācija 

19 
Starpvalstu skolēnu apmaiņas 
programma 

VP1:RV1.1 57 000 43 000 14 000 0 0 2014-2020 Īstenojas pieredzes 
apmaiņa. 

Novada 
pašvaldība 

20 
Mūžizglītības attīstība novadā VP1:RV1.1 85 000 64 000 21 000 0 0 2014-2020 Pieejama mūžizglītība, 

attīstās radošās industrijas. 
NVO un 
biedrības 

21 
Kultūras centru aprīkojuma 
nodrošināšana  

VP1:RV1.2 128 000 96 000 32 000 0 0 2014-2015 Nīkrāces un Raņķu kultūras 
centri aprīkoti ar 
mūsdienīgu skaņas un 
gaismas aparatūru, t.sk. 
projektoriem, ekrāniem, 
u.c. 

Novada 
pašvaldība, 
Kultūras centra 
administrācija 

22 
Brīvdabas estrādes izbūve Nīkrācē un 
Rudbāržos 

VP1:RV1.2 284 000 213 000 71 000 0 0 2015-2016 Nīkrācē un Rudbāržos 
izbūvētas brīvdabas 
estrādes, kurās notiek 
kultūras pasākumi, WC. 

Novada 
pašvaldība 

23 
Skrundas estrādes parka rekonstrukcija VP1:RV1.2 199 000 149 000 50 000 0 0 2014-2015 Izbūvētas komunikācijas, 

WC utt. 
Novada 
pašvaldība 
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24 Skrundas kultūras nama renovācija VP1:RV1.2 853 000 640 000 213 000 0 0 2014-2016 Komunikāciju nomaiņa, 
izbūve (ūdens un 
kanalizācijas, it īpaši 
ugunsdzēsības vajadzībām, 
elektroinstalācija), WC ar 
pieeju invalīdiem, garāžas 
renovācija/rekonstrukcija. 

Novada 
pašvaldība, 
Kultūras nama 
administrācija 

25 Raņķu estrādes labiekārtošana VP1:RV1.2 214 000 107 000 107 000 0 0 2015-2017 Deju laukuma un gājēju 
celiņu izbūve. 

Novada 
pašvaldība 

26 Pētījuma „Skrunda vēstures lokos” 
izstrāde, tūrisma produkta koncepcijas 
izstrāde 

VP1:RV1.2 28 000 14 000 14 000 0 0 2014-2015 Veikts pētījums par 
vēsturiskajiem notikumiem 
Skrundas novadā un 
sagatavoti priekšlikumi 
tūrisma produktu izstrādei. 

Novada 
pašvaldība  

27 Daudzfunkcionāla zāles izveide 
nodarbībām Skrundas kultūras namā 

VP1:RV1.2 1 708 000 1 281 000 427 000 0 0 2016-2019 Iekārtota treniņu zāle ar 
spoguļiem deju kolektīviem, 
izveidotas kinoteātra 
telpas, skatuve, duša, WC, 
ģērbtuves, iegādāta 
gaismas/skaņas aparatūra, 
izveidota konferenču zāle, 
šautuve, ventilācija, VIP 
zona (balkons). 

Novada 
pašvaldība, 
Kultūras nama 
administrācija 

28 Sieksātes bibliotēkas ēkas 2. stāva 
rekonstrukcija 

VP1:RV1.2 853 000 640 000 213 000 0 0 2014-2015 Rekonstruētas telpas. Novada 
pašvaldība 

29 Skrundas kinozāles telpu pārbūve 
bibliotēkas vajadzībām 

VP1:RV1.2 499 000 374 000 125 000 0 0 2017-2020 Izveidotas mūsdienīgas 
telpas bibliotēkai. 

Novada 
pašvaldība 

30 Jaunmuižas bibliotēkas paplašināšana VP1:RV1.2 85 000 64 000 21 000 0 0 2015 Paplašinātas telpas, 
izbūvētas WC. 

Novada 
pašvaldība 

31 Skrundas memoriālā vagona 
atjaunošana 

VP1:RV1.2 57 000 43 000 14 000 0 0 2014 Vagons pasargāts no 
nokrišņu iedarbības, 
saglabāts. 

Novada 
pašvaldība  

32 Kultūras darbinieku kapacitātes 
paaugstināšana 

VP1:RV1.2 71 000 0 71 000 0 0 2014-2020 Nodrošināta dalība 
projektos. 

Novada 
pašvaldība 
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33 Stadiona rekonstrukcija  VP1:RV1.2 3 557 000 2 668 000 889 000 0 0 2014-2015 Nomainīts segums, 
rekonstruēta skatītāju zona 
jeb izbūvēta manēža 
(baseins, trenažieri, sporta 
laukumi). 

Novada 
pašvaldība 

34 Sporta būve Skrundā VP1:RV1.2 427 000 320 000 107 000 0 0 2014 Izbūvēta mūsdienīga 
noliktava sporta 
inventāram, sporta zāles 
piebūve Skrundas zālei 
(angāra tipa) (ja būs 
manēža, tad tas būs 
manēžā). 

Novada 
pašvaldība 

35 Pārvadājumu attīstība sportot gribētāju 
mobilitātes nodrošināšanai uz Skrundas 
sporta zāli 

VP1:RV1.2 28 000 0 28 000 0 0 2014-2020 Nodrošināta sporta 
pakalpojumu pieejamība. 

Novada 
pašvaldība 

36 Sporta materiāli tehniskās bāzes 
attīstība 

VP1:RV1.2 85 000 0 85 000 0 0 2014-2020 Ik gadu tiek pilnveidota 
novada sporta iestāžu 
materiāli tehniskā bāze. 

Novada 
pašvaldība 

37 Aktīvās atpūtas vietas ierīkošana 
bērniem un jauniešiem Skrundas pilsētā 

VP1:RV1.2 71 000 0 71 000 0 0 2014-2015 Skrundā bērniem un 
jauniešiem pieejama aktīva 
atpūta. 

Novada 
pašvaldība 

38 Skeitparka/BMX punkta izbūve  VP1:RV1.2 14 000 0 14 000 0 0 2014 Skrundā izbūvēts skeitparks 
jauniešiem (tagadējā tenisa 
laukumā), seguma maiņa 
(ziemā slidotava). 

Novada 
pašvaldība 

39 Transporta iegāde sociālās aprūpes 
nodrošināšanai 

VP1:RV1.3 28 000 0 28 000 0 0 2014 Iegādāta automašīna 
sociālā dienesta 
vajadzībām. 

Novada 
pašvaldība 

40 Mobilās brigādes izveide un apmācība VP1:RV1.3 28 000 0 28 000 0 0 2014 Nodrošināta sociālā aprūpe 
mājās. 

Sociālais 
dienests 

41 Speciālistu nodrošināšana novadā VP1:RV1.3 57 000 0 57 000 0 0 2014-2020 Novadā pieejams logopēds, 
fizioterapeits, u.c. 

Novada 
pašvaldība 

42 Bērnu un jauniešu dienas centru izveide 
un attīstība novada pagastos pie 
izglītības iestādēm Rudbāržos, Skrundā, 
saieta namā Nīkrācē 

VP1:RV1.3 171 000 128 000 43 000 0 0 2014-2020 Aprīkojuma nodrošinājums. Novada 
pašvaldība 
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43 Sociālo mājokļu izveide VP1:RV1.3 142 000 0 142 000 0 0 2015-2020 Nodrošināti sociālie dzīvokļi 
novada iedzīvotājiem. 

Novada 
pašvaldība 

44 Riska grupu iedzīvotāju atbalsta 
pasākumi 

VP1:RV1.3 28 000 0 28 000 0 0 2014-2020 Nodrošināti atbalsta 
pasākumi riska grupu 
iedzīvotājiem. 

Sociālais 
dienests 

45 Skrundas veselības un sociālās aprūpes 
centra renovācija 

VP1:RV1.3 712 000 534 000 178 000 0 0 2015-2017 Veikti energoefektivitātes 
pasākumi - jumta seguma 
un logu nomaiņa, sienu, 
cokola, bēniņu siltināšana, 
telpu remonts, iegādāts 
inventārs. 

Novada 
pašvaldība 

46 Doktorātu, veselības punktu (ģimenes 
ārstu) telpu nodrošinājums un 
pieejamība  

VP1:RV1.3 43 000 0 43 000 0 0 2014-2015 Nodrošinātas doktorātu 
telpas, iedzīvotāju veselības 
aprūpes pieejamībai 
novadā. 

Novada 
pašvaldība 

47 Sociālās un veselības aprūpes jomas 
darbinieku kapacitātes celšana 

VP1:RV1.3 36 000 0 36 000 0 0 2014-2020 Nodrošināta līdzdalība 
projektos. 

Sociālais 
dienests 

48 360 grādu novērošanas kameru 
uzstādīšana Skrundā 

VP1:RV1.3 14 000 0 14 000 0 0 2014 Uzstādītas novērošanas 
kameras pie Ventas tilta, 
kultūras nama, vidusskolas, 
u.c. 

Novada 
pašvaldība 

49 Tehnisko palīglīdzekļu nomas punkta 
izveide 

VP1:RV1.3 85 000 0 85 000 0 0 2014-2015 Pieejami tehniskie 
palīglīdzekļi invalīdiem, u.c. 

Sociālais 
dienests 

50 Ventas un Liepājas ielu (A9) 
rekonstrukcija Skrundā 

VP2:RV2.1 3 404 000 2 723 000 681 000 0 0 2014-2015 Rekonstruētas ielas 
Skrundā. 

Novada 
pašvaldība 

51 Tranzītielu rekonstrukcija VP2:RV2.1 4 274 000 3 419 000 0 0 855 000 2015-2016 Rekonstruēta Raiņa iela 
1,660 km un Kuldīgas iela 
0,97 km, izbūvēts veloceliņš 

Novada 
pašvaldība 

52 Saldus ielas rekonstrukcija Skrundā ar 
satiksmes drošības uzlabošanu pie PII 
„Liepziediņš” 

VP2:RV2.1 64 000 51 000 13 000 0 0 2014-2015 Rekonstruēta Saldus iela un 
uzlabota satiksmes drošība 
Skrundā. 

Novada 
pašvaldība 

53 Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu 
ciemā  

VP2:RV2.1 156 000 125 000 31 000 0 0 2015-2016 Rekonstruēts atlikušais 
posms 0,43 km. 

Novada 
pašvaldība 

54 Darbnīcas ielas rekonstrukcija Rudbāržu 
ciemā 

VP2:RV2.1 166 000 133 000 33 000 0 0 2015-2016 Rekonstruēta iela 0,645 km. Novada 
pašvaldība 



SKRUNDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. GADAM 43 

 

Nr. Projekta nosaukums 

Atbilstība 
ilgtermiņa 
mērķim, 

prioritātei 
un rīcības 
virzienam 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avoti 

Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības 
rezultāti 

Atbildīgā 
institūcija 

ES 
finansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 
finansējums 

(EUR) 

Privātais 
finansējums 

(EUR) 
Citi (EUR) 

55 Centra ielas rekonstrukcija Rudbāržu 
ciemā  

VP2:RV2.1 56 000 45 000 11 000 0 0 2016-2017 Rekonstruēta iela 0,155 km. Novada 
pašvaldība 

56 Celtnieku ielas rekonstrukcija Skrundā VP2:RV2.1 122 000 98 000 24 000 0 0 2014 Rekonstruēta iela 0,410 km. Novada 
pašvaldība 

57 Ziedu ielas rekonstrukcija Nīkrāces 
ciemā 

VP2:RV2.1 101 000 81 000 20 000 0 0 2015 Rekonstruēta iela 0,36 km. Novada 
pašvaldība 

58 Jaunmuižas ielas rekonstrukcija 
Jaunmuižas ciemā 

VP2:RV2.1 90 000 72 000 18 000 0 0 2015 Rekonstruēta iela 0,35 km. Novada 
pašvaldība 

59 Dīķu ielas rekonstrukcija Rudbāržu 
ciemā 

VP2:RV2.1 171 000 137 000 34 000 0 0 2016 Rekonstruēta iela 0,5 km. Novada 
pašvaldība 

60 Pērkona ielas rekonstrukcija Skrundā VP2:RV2.1 48 000 38 000 10 000 0 0 2016 Rekonstruēta iela 0,58 km. Novada 
pašvaldība 

61 Upes ielas rekonstrukcija Skrundā VP2:RV2.1 26 000 21 000 5 000 0 0 2016 Rekonstruēta iela 0,315 km. Novada 
pašvaldība 

62 Kalna ielas rekonstrukcija Rudbāržu 
ciemā 

VP2:RV2.1 130 000 104 000 26 000 0 0 2015 Rekonstruēta iela 0,34 km. Novada 
pašvaldība 

63 Meža ielas rekonstrukcija Skrundā VP2:RV2.1 41 000 33 000 8 000 0 0 2016 Rekonstruēta iela 0,410 km. Novada 
administrācija, 
Būvvalde 

64 Torņu ielas rekonstrukcija Kušaiņu ciemā VP2:RV2.1 171 000 137 000 34 000 0 0 2016 Rekonstruēta iela 0,660 km. Novada 
pašvaldība 

65 Avotu ielas rekonstrukcija Jaunmuižas 
ciematā 

VP2:RV2.1 186 000 149 000 37 000 0 0 2016-2017 Rekonstruēta iela 0,725 km. Novada 
pašvaldība 

66 Dīķu ielas rekonstrukcija Dzeldā, 
Nīkrāces pagastā 

VP2:RV2.1 79 000 63 000 16 000 0 0 2015-2017 Rekonstruēta iela 0,3 km. Novada 
pašvaldība 

67 Vakara ielas rekonstrukcija Skrundā VP2:RV2.1 175 000 140 000 35 000 0 0 2015-2017 Rekonstruēta iela 0,68 km. Novada 
pašvaldība 

68 Ventas un Ziedu ielu rekonstrukcija 
Raņķu pagastā 

VP2:RV2.1 185 000 148 000 37 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēta Ventas iela 
0,23 km un Ziedu iela 049 
km. 

Novada 
pašvaldība 

69 Alejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu 
pagastā 

VP2:RV2.1 64 000 51 000 13 000 0 0 2015-2019 Rekonstruēta iela 1,014 km. Novada 
pašvaldība 

70 Ceriņu ielas rekonstrukcija Kušaiņu 
ciemā 

VP2:RV2.1 184 000 147 000 37 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēta iela 0,715 km. Novada 
pašvaldība 

71 Paegļu ielas rekonstrukcija Skrundā VP2:RV2.1 70 000 56 000 14 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēta iela 0,270 km. Novada 
pašvaldība 
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72 Ceļa posma Rudbārži-Zaļumi-Kandeļi-
Sieksāte rekonstrukcija 

VP2:RV2.1 499 000 399 000 100 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēts ceļš 7,89 km. Novada 
pašvaldība 

73 Ceļa posma Lapsas-Pumpuri 
rekonstrukcija 

VP2:RV2.1 196 000 157 000 39 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēts ceļš 3,1 km. Novada 
pašvaldība 

74 Skolas ielas rekonstrukcija Jaunmuižas 
ciematā 

VP2:RV2.1 132 000 106 000 26 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēta iela 0,515 km. Novada 
pašvaldība 

75 Satiksmes drošības uzlabošana Skrundas 
pilsētā 

VP2:RV2.1 356 000 285 000 71 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēti gājēju celiņi, 
uzstādītas ierobežojošās 
barjeras. 

Novada 
pašvaldība 

76 Satiksmes drošības pasākumu 
uzlabošana Kalēju ielā Skrundā 

VP2:RV2.1 64 000 51 000 13 000 0 0 2015-2020 Izbūvēts 
stāvlaukums/kabata pie 
p/a „Sociālais dienests”. 

Novada 
pašvaldība 

77 Apgaismojuma rekonstrukcija Kalna ielā 
Rudbāržu ciemā 

VP2:RV2.1 12 000 10 000 2 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēts 
apgaismojums 0,340 km. 

Novada 
pašvaldība 

78 Apgaismojuma rekonstrukcija Centra 
ielā Rudbāržu ciemā 

VP2:RV2.1 5 000 4 000 1 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēts 
apgaismojums 0,155 km. 

Novada 
pašvaldība 

79 Apgaismojuma rekonstrukcija Liepu ielā 
Rudbāržu ciemā 

VP2:RV2.1 15 000 12 000 3 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēts 
apgaismojums 0,430 km. 

Novada 
pašvaldība 

80 Apgaismojuma rekonstrukcija Dīķu ielā 
Rudbāržu ciemā 

VP2:RV2.1 18 000 14 000 4 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēts 
apgaismojums 0,5 km. 

Novada 
pašvaldība 

81 Apgaismojuma rekonstrukcija Darbnīcas 
ielā Rudbāržu ciemā 

VP2:RV2.1 23 000 18 000 5 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēts 
apgaismojums 0,645 km. 

Novada 
pašvaldība 

82 Apgaismojuma rekonstrukcija ar 
atjaunojamiem energoresursiem 

VP2:RV2.1 142 000 114 000 28 000 0 0 2015-2020 Rekonstruēts 
apgaismojums Skrundā. 

Novada 
pašvaldība 

83 Virsūdens noteksistēmas rekonstrukcija 
Skrundā 

VP2:RV2.1 711 000 569 000 142 000 0 0 2015-2020 Funkcionē virsūdens notek-
sistēma Skrundā. 

Novada 
pašvaldība 

84 Veloceliņš gar autoceļu A9 Rīga (Skulte)-
Liepāja maršrutā Skrunda-Kušaiņi. 

VP2:RV2.1 43 000 34 000 9 000 0 0 2015-2020 Izveidots veloceliņš gar 
autoceļu. 

Novada 
pašvaldība 

85 Ventas šķērsojuma izbūve Raņķos VP2:RV2.1 142 000 114 000 28 000 0 0 2015-2020 Izbūvēts gājēju un velo tilts. 
Izveidots savienojums Raņķi 
- Kušaiņi gājējiem un 
velobraucējiem. 

Novada 
pašvaldība 
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86 Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nodrošināšana novadā  

VP2:RV2.1 285 000 0 285 000 0 0 2014-2020 Nodrošināta visu ciemu 
sasniedzamība, t.sk. 
Jaunmuižas, Nīkrāces un 
Kušaiņu sasniedzamība. 
(ārpakalpojums vai domes 
struktūras sniegts 
pakalpojums) kontekstā ar 
skolēnu pārvadājumiem. 

Novada 
pašvaldība 

87 Autoostas rekonstrukcija  VP2:RV2.1 2 846 000 2 277 000 569 000 0 0 2015-2017 Rekonstruēta autoosta, 
t.sk. komunālas 
saimniecības darbnīcas, 
remontbloks, birojs. 

Novada 
pašvaldība 

88 Ceļu apsaimniekošanas investīciju plāna 
izstrāde 

VP2:RV2.1 28 000 0 28 000 0 0 2014 Izstrādāts ceļu 
apsaimniekošanas 
investīciju plāns. 

Novada 
pašvaldība 

89 Kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Skrundas pilsētā 

VP2:RV2.2 2 545 000 2 163 000 382 000 0 0 2013-2019 Īstenoti ūdenssaimniecības 
attīstības projekti Skrundā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

90 Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 
Kušaiņu ciemā, Skrundas pagastā 

VP2:RV2.2 80 000 68 000 12 000 0 0 2014-2020 Sakārtota kanalizācijas 
sistēma Kušaiņu ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

91 Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 
Cieceres ciemā, Skrundas pagastā 

VP2:RV2.2 155 000 124 000 31 000 0 0 2014-2020 Sakārtota kanalizācijas 
sistēma Cieceres ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

92 Ūdens apgādes tīklu paplašināšana 
Jaunmuižas ciemā, Nīkrāces pagastā 

VP2:RV2.2 134 000 107 000 27 000 0 0 2014-2020 Sakārtota ūdens apgāde 
Jaunmuižas ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

93 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 
Skrundas pilsētā 

VP2:RV2.2 661 000 529 000 132 000 0 0 2014-2020 Paplašināti ūdensapgādes 
tīkli Skrundas pilsētā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

94 Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Skrundas novada Cieceres 
ciemā 

VP2:RV2.2 214 000 182 000 32 000 0 0 2014-2020 Sakārtota 
ūdenssaimniecība Cieceres 
ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

95 Skrundas novada Rudbāržu pagasta 
Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības 
attīstība 

VP2:RV2.2 476 000 405 000 71 000 0 0 2014-2020 Sakārtota 
ūdenssaimniecība Rudbāržu 
ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 
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96 Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība 

VP2:RV2.2 300 000 255 000 45 000 0 0 2014-2020 Sakārtota 
ūdenssaimniecība Raņķu 
ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

97 Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Skrundas novada Jaunmuižas 
ciemā 

VP2:RV2.2 460 000 391 000 69 000 0 0 2014-2020 Sakārtota 
ūdenssaimniecība 
Jaunmuižas ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

98 Ūdenssaimniecības infrastruktūra 
attīstība Skrundas novada Kušaiņu 
ciemā 

VP2:RV2.2 342 000 291 000 51 000 0 0 2014-2020 Sakārtota 
ūdenssaimniecība Kušaiņu 
ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

99 Skrundas novada Nīkrāces pagasta 
Dzeldas ciema ūdenssaimniecības 
attīstība 

VP2:RV2.2 280 000 238 000 42 000 0 0 2014-2020 Sakārtota 
ūdenssaimniecība Dzeldas 
ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

100 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Raņķu 
pagastā 

VP2:RV2.2 113 000 90 000 23 000 0 0 2014-2020 Sakārtota kanalizācijas 
sistēma Raņķu pagastā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

101 Kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Jaunmuižas ciemā, Nīkrāces pagastā 

VP2:RV2.2 118 000 94 000 24 000 0 0 2014-2020 Paplašināti kanalizācijas 
tīkli Jaunmuižas ciemā. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

102 Atkritumu saimniecības attīstība ar EKO 
Kurzeme 

VP2:RV2.2 2 134 000 1 707 000 427 000 0 0 2014-2020 Sakārtota atkritumu 
saimniecība. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

103 Energoefektivitāte pašvaldības ēkās  VP2:RV2.2 1 992 000 1 494 000 498 000 0 0 2014-2017 Veselības centrs, domes 
ēka, u.c. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

104 Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas 
sekmēšana, savu daļu siltināšana 

VP2:RV2.2 6 403 000 0 2 134 000 4 269 000 0 2014-2020 Siltinātas daudzdzīvokļu 
mājas. 

Dzīvokļu 
īpašnieki 

105 Meliorācijas sistēmas atjaunošana un 
uzturēšana, virsūdens novadgrāvju 
izveide 

VP2:RV2.2 854 000 0 854 000 0 0 2014-2017 Sakārtoti novadgrāvji, t.sk. 
atjaunota arhīva 
dokumentācija. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 
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106 Siltumapgādes attīstība Skrundā VP2:RV2.2 2 135 000 1 601 000 534 000 0 0 2014-2016 Rekonstruētas siltuma 
trases. Siltuma mezglā 
(katlu mājā) Skrundā 
izveidota alternatīvā 
kurināmā izmantošanas 
iespēja, optimizēta esošo 7 
siltuma mezglu (katlu māju) 
darbība. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

107 Siltumapgāde Rudbāržos VP2:RV2.2 427 000 320 000 107 000 0 0 2014-2016 Alternatīvās apkures 
nodrošināšana. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

108 Kapu labiekārtošana atbilstoši 
labiekārtošanas plānam 

VP2:RV2.2 142 000 0 142 000 0 0 2014-2016 Sakārtota infrastruktūra, 
ūdens ņemšanas vietas, 
auto stāvvietas, u.c. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

109 Meliorācijas sistēmu inventarizācija no 
arhīviem 

VP2:RV2.2 7 000 0 7 000 0 0 2014-2015 Izveidots pārskats par 
meliorācijas sistēmām 
novadā. 

Novada 
pašvaldība 

110 Meliorācijas sistēmu sakārtošana un 
attīstība 

VP2:RV2.2 2 846 000 1 423 000 711500 711 500 0 2014-2020 Pakāpeniska meliorācijas 
sistēmu sakārtošana. 

Novada 
pašvaldība 

111 Atbalsts NVO darbībai (seniori, kori, 
tērpi, u.c.) 

VP3:RV3.1 71 000 0 71 000 0 0 2014-2020 Sniegts atbalsts vietējo 
kopienu, biedrību 
aktivitātēm to darbības 
stiprināšanai. 

Novada 
pašvaldība 

112 Jaunatnes politikas izstrāde un 
īstenošana 

VP3:RV3.1 70 000 0 70 000 0 0 2014-2020 Nodrošināts novada 
administrācijas speciālists, 
kurš palīdz/konsultē novada 
NVO un biedrības projektu 
pieteikumu sagatavošanā 
un īstenošanā. 

Novada 
pašvaldība 

113 Sabiedrisko centru (kopienu centru) 
izveide lauku centros (Nīkrāce, Raņķi, 
Rudbārži) 

VP3:RV3.1 427 000 320 000 107 000 0 0 2015-2017 Nodrošinātas telpas 
sabiedriskajām aktivitātēm 
visos pagastos. Renovēti 
kultūras nami t.sk. 
palīgtelpas, jumti, 
elektropievadi, grīdas, WC, 
logi. 

Novada 
pašvaldība 

114 Atbalsts jauniešu aktivitātēm VP3:RV3.1 28 000 0 28 000 0 0 2014-2020 Nodrošināta jauniešu 
iesaiste pasākumos. 

Novada 
pašvaldība 
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115 Pašvaldībai piederošo teritoriju un telpu 
apzināšana un izvērtēšana atbilstībai 
ražošanai, uzņēmējdarbībai. 

VP3:RV3.1 22 000 11 000 11 000 0 0 2014-2015 Izveidots pašvaldības 
piedāvājums investoru 
piesaistei, uzņēmējdarbības 
attīstībai. 

Novada 
pašvaldība ja 

116 Uzņēmējdarbības konsultanta piesaiste  VP3:RV3.1 43 000 0 43 000 0 0 2014-2020 Nodrošināts 
uzņēmējdarbības 
konsultants. 

Novada 
pašvaldība 

117 Tūrisma informācijas centra izveide VP3:RV3.2 86 000 43 000 43 000 0 0 2014 Izveidots un aprīkots 
tūrisma informācijas centrs. 

Novada 
pašvaldība 

118 Novada un uzņēmēju mārketings VP3:RV3.2 71 000 0 71 000 0 0 2014-2020 Nodrošināta dalība 
izstādēs, brošūras, bukleti, 
u.c. 

Novada 
pašvaldība  

119 Novada labiekārtošanas plāna izstrāde VP3:RV3.2 28 000 0 28 000 0 0 2014 Izveidots vienots novada 
labiekārtošanas plāns, t.sk. 
vienoti standarti un dizains. 

Novada 
pašvaldība; 
Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

120 Parku un skvēru infrastruktūras 
sakārtošana un attīstība  

VP3:RV3.2 142 000 0 142 000 0 0 2014-2020 Uzlabota parku un skvēru 
infrastruktūra (t.sk. 
Rudbāržu parka), Skrundas 
centrs sakārtota atbilstoši 
novada labiekārtošanas 
plānam. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

121 Tūrisma attīstības rīcības plāna izstrāde VP3:RV3.2 28 000 0 28 000 0 0 2014-2015 Sadarbojoties uzņēmējiem 
un pašvaldībai, Izstrādāts 
rīcības plāns tūrisma 
attīstībai novadā. 

Novada 
pašvaldība 

122 Tūrisma un pilsētas ēku un ielu norāžu 
uzstādīšana 

VP3:RV3.2 85 000 64 000 21 000 0 0 2014-2015 Uzstādītas vienotas tūrisma 
un pilsētas norādes. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

123 Dabas taku labiekārtošana VP3:RV3.2 71 000 53 000 18 000 0 0 2014-2016 Labiekārtotas dabas takas 
30 km. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

124 Auto stāvlaukumu izveide Saldus ielā, 
pie pašvaldības ēkām 

VP3:RV3.2 143 000 107 000 36 000 0 0 2015-2016 Izveidoti auto stāvlaukumi. Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 
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125 Laivu piestātnes izbūve un atpūtas 
vietas izveide pie Ventas upes 

VP3:RV3.2 71 000 53 000 18 000 0 0 2014-2015 Laivošanas pakalpojuma 
pieejamība. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

126 Publiskās ūdens ņemšanas vietu izveide  VP3:RV3.2 28 000 0 28 000 0 0 2014 Nodrošināta publiskās 
ūdens ņemšanas vieta (pie 
Ventas tilta, estrādē). 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

127 Upju krastu sakopšana tūrisma 
teritorijās 

VP3:RV3.2 71 000 0 71 000 0 0 2014 Sakopti Ventas krasti 
tūristu plūsmu teritorijās, 
ierīkotas ugunskura un 
atpūtas vietas, u.c. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

128 Dabas ainavu attīstības plāna izstrāde VP3:RV3.2 28 000 0 28 000 0 0 2014 Sagatavots dabas ainavu 
attīstības plāns novadam. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

129 Informācijas stenda un norāžu 
uzstādīšana ūdens tūristiem 

VP3:RV3.2 21 000 0 21 000 0 0 2014 Pieejama informācija ūdens 
tūristiem. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

130 Dabas vērtību ilgtspējīga iesaiste 
tūrisma produktos atbilstoši dabas 
ainavu attīstības plānam 

VP3:RV3.2 71 000 53 000 18 000 0 0 2014-2015 Izveidoti jauni tūrisma 
produkti. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 

131 Skrundas novada pašvaldības 
administrācijas ēku un pakalpojumu 
centru energoefektivitāte 

VP4:RV4.1 712 000 534 000 178 000 0 0 2014-2017 Skrundas novada 
administrācijas ēkas un 
pakalpojumu centru ēku 
renovācija un siltināšana. 

Novada 
pašvaldība 

132 Mūsdienīga aprīkojuma nodrošināšana, 
tīklu izveide, datori 

VP4:RV4.1 143 000 107 000 36 000 0 0 2014-2016 Nodrošināts efektīvai 
darbībai nepieciešamais 
aprīkojums. 

Novada 
pašvaldība 

133 Transporta līdzekļu iegāde VP4:RV4.1 85 000 0 85 000 0 0 2014-2020 Nodrošināti transporta 
pakalpojumi. 

Novada 
pašvaldība 

134 Vienas pieturas aģentūras izveide VP4:RV4.1 85 000 64 000 21 000 0 0 2014-2015 Izveidota vienas pieturas 
aģentūra. 

Novada 
pašvaldība  

135 Pieredzes apmaiņas nodrošināšana VP4:RV4.2 107 000 80 000 27 000 0 0 2014-2020 Pieredzes apmaiņas 
projekti, labās prakses 
apgūšana un 
popularizēšana. 

Novada 
pašvaldība 

136 Kvalifikācijas paaugstināšanas iespēju 
nodrošināšana 

VP4:RV4.2 43 000 0 43 000 0 0 2014-2020 Novada speciālistiem 
nodrošinātas kvalifikācijas 
paaugstināšanas iespējas. 

Novada 
pašvaldība 
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137 Speciālistu piesaiste ES fondu  projektu 
sagatavošanai un īstenošanai 

VP4:RV4.2 43 000 0 43 000 0 0 2014-2020 Nodrošināti speciālisti ES 
fondu projektu pieteikumu 
sagatavošanai un 
īstenošanai. 

Novada 
administrācija 

138 Sadarbība ar NVO, apkārtējām 
pašvaldībām, uzņēmējiem, u.c. 

VP4:RV4.2 142 000 0 142 000 0 0 2014-2020 Forumi, diskusijas, kopīgi 
pasākumi, u.c. 

Novada 
pašvaldība 

Projekti ar citu finansējumu 
139 Neatliekamās palīdzības punkta 

renovācija/īre veselības un sociālās 
aprūpes ēkas renovācija 

VP1:RV1.4 711 000 0 0 0 711 000 2014-2016 Novadā darbojas 
mūsdienīgs neatliekamās 
palīdzības punkts. 

Neatliekamās 
palīdzības 
dienesta 
administrācija 

140 VUGD ēkas rekonstrukcija VP1:RV1.4 854 000 0 0 0 854 000 2014-2016 Uzlabota ugunsdrošība. VUGD 
administrācija 

141 Valsts vietējās nozīmes auto ceļu 
sakārtošana L/s produkcijas slodzes 
noturēšanai 

VP2:RV2.1 4 269 000 0 0 0 4 269 000 2014-2020 Sakārtotas caurtekas, 
nomales, slodze, segums. 

Novada 
pašvaldība 

142 Koģenerācijas stacijas izveide VP2:RV2.2 3 557 000 0 0 3 557 000 0 2014-2016 Ar privāto finansējumu, 
iznomā zemi, pašvaldība 
saņem siltumu. 

Komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēji 
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5 ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  ĪSTENOŠANAS 

UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA 
Skrundas novada attīstības programma 2014.-2020. gadam ir vidējā termiņa plānošanas 
dokuments. Programmā ir noteikta attīstības vīzija, attīstības prioritātes un stratēģiskie mērķi, to 
sasniegšanai noteiktas rīcības septiņu gadu periodam. Investīciju plāns ir gatavots 7 gadiem, tas ir 
programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto prioritāšu, to mērķu, pasākumu un rīcību īstenošanas 
instruments, pašvaldības investīciju plānošanai un tiek sasaistīts ar pašvaldības budžeta plānošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrācija 7: Intervences loģiskā ķēde 

 

5.1 Attīstības programmas īstenošanas institucionālais 
ietvars 

Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Skrundas novada pašvaldības Finanšu 
komiteja. 

Programmas aktualizēšana iespējama ne biežāk kā reizi trīs gados, bet nemainot programmas 
prioritātes un stratēģiskos mērķus. Programmas aktualizācija var attiekties uz plānotajiem 
pasākumiem un rīcībām, piemēram, saskaņojot rīcības programmu ar nākamā plānošanas perioda 
(sākot ar 2014. gadu) pieejamajiem ES fondiem. 
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Investīciju plāns ir sagatavots 7 gadiem, to kā programmas sastāvdaļu var aktualizēt katru gadu. 
Investīciju plānā ir ietvertas pašvaldības attīstību veicinošās projektu idejas vai projekti, kuri tiek 
izstrādāti un ieviesti, pamatojoties uz stratēģisko daļu. Projektu īstenošanai tiek piesaistīti 
pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības un citi finanšu resursi.  

Īstenojot projektus, tiek veikts nepārtraukts situācijas un paveikto darbu monitorings, un katra 
projekta sasniegtā atbilstības novērtējums pret plānoto. Attīstības programmas rīcību rezultāti tiek 
vērtēti atbilstoši prioritāšu stratēģiskajiem mērķiem noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu 
sasniegšanas rādītājiem. Attīstības programmas uzraudzības procesa rezultāti tiek iekļauti 
ziņojumā „Pārskats par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanu” ik 
gadu par kārtējo gadu un 1 reizi 3 gados par 3 gadu periodu. Programmas īstenošanas uzraudzības 
ziņojums tiek izskatīts domes komitejā. Ziņojumā ir jāietver attīstības programmas īstenošanas 
progresa analīze: 

 Projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana; 
 Rīcību īstenošana un prioritāšu stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana; 
 Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu; 
 Secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi sasniegt noteiktos rādītājus. 

Pamatojoties uz attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam 
apstiprināto budžetu, ik gadu tiek aktualizēta investīciju programma, ja nepieciešams, arī rīcības 
plāns. Perioda noslēgumā, pamatojoties uz stratēģisko mērķu un ilgtermiņa mērķa sasniegšanas 
progresu, tiek veikts sasniegtā un ietekmes novērtējums, un gatavoti priekšlikumi novada 
attīstības programmas izstrādei nākamajam periodam. Lai iegūtu iedzīvotāju viedokli par 
īstenotajiem projektiem, to rezultātiem un ietekmi tiks veikta iedzīvotāju aptauja, kuras rezultāti 
tiks izmantoti arī nākamās attīstības programmas izstādei.  

Nr. Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

1. Apstiprināt Skrundas novada AP 2014.–
2020. gadam, lemt par AP aktualizēšanas 
nepieciešamību 

Skrundas novada dome 

2. Skrundas novada AP īstenošanas 
uzraudzības sistēmas koordinācija un 
uzraudzība 

Skrundas novada domes Finanšu komiteja. 

3. Skrundas novada AP Rīcības plāna 2014.–
2020. gadam īstenošanas nodrošināšana 

Politiskajā līmenī – Skrundas novada dome. 
Izpildes līmenī – Skrundas novada pašvaldības  
Attīstības nodaļa un par rīcības plānā uzskaitīto projektu 
realizāciju atbildīgās Skrundas novada pašvaldības 
struktūrvienības un iestādes. 

4. Regulāra un sistemātiska kvantitatīvo un 
kvalitatīvo datu vākšana, apkopošana un 
analizēšana saskaņā ar Skrundas novada 
AP noteiktajiem attīstības izvērtējuma 
pamatrādītājiem. 

Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, 
Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības un 
iestādes 

5. Ikgadējā pārskata „Pārskats par Skrundas 
novada AP 2014.–2020. gadam 
īstenošanu” sagatavošana  

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors 

6. Ikgadējā pārskata „Pārskats par Skrundas 
novada AP 2014.–2020.gadam 
īstenošanu” apstiprināšana, 
nepieciešamības gadījumā lēmuma 
pieņemšana par grozījumiem AP un/vai 
Rīcības plānā. 

Skrundas novada dome 
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Nr. Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

7. Sabiedrības informēšana par AP 
īstenošanas rezultātiem (pārskata 
publicēšana Skrundas novada interneta 
vietnē www.skrundasnovads.lv)  

Skrundas novada Attīstības nodaļa sadarbībā ar 
Skrundas novada pašvaldības struktūrvienībām 

Tabula 2: Skrundas novada Attīstības programmas (AP) īstenošanas uzraudzības sistēmas galvenie uzdevumi 
un atbildīgās institūcijas 

5.2  Skrundas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji  

8.tabulā ir definēti 6 Skrundas novada attīstības pamatrādītāji, ar kuru palīdzību novērtēt Skrundas 
novada attīstību kopumā un salīdzināt Skrundas novada attīstību ar citu Latvijas novadu attīstību.  

Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība 
bāzes gadā 

Rādītāja 
vērtība 

pārskata 
gadā 

Vēlamā 
attīstības 
tendence 
2020.gadā 

Datu avots 

1 Iedzīvotāju skaits 5717 (2013.g)   saglabāts PMLP 

2 Bērnu un jauniešu 
skaits (0-18 g.) 

1065 (2012.g.)   saglabāts Novada pašvaldība 

3 Bezdarba līmenis 11,8% (2013.g.)   
 NVA 

4 Uzņēmumu skaits 464 (2013.g.)  
 Lursoft 

5 TAI rangs 91 (2011.g.)   
 CSP 

6 Iedzīvotāju 
apmierinātība ar dzīvi 
novadā 

2012.g. aptauja   
 Skrundas novada 

pašvaldība 
organizēta aptauja 

Tabula 3: Skrundas novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji 

Par Skrundas novada attīstības pamatrādītāju datu apkopošanu un analīzi ir atbildīga ir Attīstības 
nodaļa. Izvērtēto rādītāju rezultāti tiks iekļauti ikgadējā pārskatā „Pārskats par Skrundas novada 
Attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanu”. Attīstības programmas īstenošanas 
uzraudzības ietvaros Skrundas novada attīstības pamatrādītājus ir iespējams pārskatīt un 
nepieciešamības gadījumā mainīt, t.sk., veicot aptauju par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi 
novadā, papildus iekļaujot jautājumus, kas ir aktuāli konkrētajā laika periodā vai specifiski kādā 
atsevišķā jomā. 
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Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Gads Rīcību īstenošanas rezultatīvie rādītāji 
2020.g. 

Datu ieguves avoti 

VP1: Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves kvalitāte 

(M.1.) Prioritātes mērķis ir novada 
iedzīvotājiem nodrošināt 
kvalitatīvus izglītības, 
daudzveidīgus kultūras un sporta, 
mūsdienīgus sociālos 
pakalpojumus. 

Iedzīvotāju skaits 2013.01.07. -5717 iedzīvotāji 5900 iedzīvotāji CSP, PMLP, Novada 
pašvaldība 

Bērnu un skolēnu skaits izglītības 
iestādēs 

2012./2013. – 1065 izglītojamie 1100 izglītojamie Novada pašvaldība 

Augstskolās iestājušos skaits 2011.g – 55% 70 % Izglītības iestādes 

PII nodrošinājums no 
pieprasījuma 

2012.g. - 90% 100 % Novada pašvaldība 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša 
spektra kvalitatīvi kultūras 
pakalpojumi  

(2012. g. aptauja) 

58% apmierina  

80% Iedzīvotāji ir apmierināti ar kultūras 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

Aptauja 

Kultūras/sabiedriskie centri  Ir telpas Mūsdienīgi kultūras/ sabiedriskie centri 
ir visos pagastu centros 

Novada pašvaldība 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti plaša 
spektra kvalitatīvi sociālie 
pakalpojumi 

(2012. g. aptauja) 

38% apmierina  

80% iedzīvotāju apmierināti ar 
sociālajiem pakalpojumiem 

Aptauja 

Bezdarba līmenis 2013.31.07 -11.8% Vienāds ar vidējo valstī Novada pašvaldība 

VP2: Mobilitāte un tehniskā infrastruktūra 

(M.2.) Prioritātes mērķis ir 
nodrošināt labu novada 
sasniedzamību un kvalitatīvu 
tehniskās infrastruktūras attīstību. 

Asfaltēti ceļi 6 % no pašvaldības ceļiem 10% no pašvaldības ceļiem Novada pašvaldība 

Asfaltētas ielas 60% 80% Novada pašvaldība 

Atkritumu apsaimniekošana 2012.g. aptauja – 60% apmierināti  80% Iedzīvotāji un uzņēmēji ir 

apmierināti  

Aptauja 
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Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Gads Rīcību īstenošanas rezultatīvie rādītāji 
2020.g. 

Datu ieguves avoti 

Veloceliņi  2012.g. nav Ir savienojumi ar Kušaiņiem un Raņķiem Novada pašvaldība 

Ūdensapgāde un kanalizācija 2012.g. aptauja – 33% apmierināti 60% apmierināti Novada pašvaldība 

VP3: Skrundas novada atpazīstamība 

(M.3.) Prioritātes mērķis ir veicināt 
novada atpazīstamību Latvijā un 
Eiropā, iedzīvotāju un uzņēmēju   
sociālās un ekonomiskās 
aktivitātes, sekmējot tūrisma 
attīstību novadā 

Uzņēmumu skaita pieaugums 2013.08. novadā darbojās 464 
uzņēmumi 

20 % pieaugums Lursoft, CSP 

Tūristu skaits Skrundas novadā  2013.g. dati tiks apkopoti gada 
beigās 

300 % pieaugums TIC 

Strādājošo darba samaksa 2012.g zem vidējā Kurzemes 
reģionā 

- 28 % privātajā sektorā 

-14 % sabiedriskajā sektorā 

Atbilst vidējam Kurzemes reģionā CSP 

VP4: Kompakta un efektīva pārvaldība 

(M.4.) Prioritātes mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvus 
pakalpojumus iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, t.sk. novada attīstības 
programmas īstenošanu, un 
efektīvu novada attīstības procesu 
vadību. 

Pašvaldības darbs 

 

2012.g. daļēji apmierina Iedzīvotāji un uzņēmēji apmierināti ar 
pašvaldības darbu 

Aptauja 

Tabula 4: Prioritātes mērķu vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti un rīcību rezultatīvie rādītāji
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5.3 Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa prioritāšu 
sasniegšanas izvērtēšana 

Skrundas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas 
rezultatīvie rādītāji ir doti nodaļā 5.2 Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros ik 
gadu tiks veikts vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot ikgadējos 
rezultātus tabulā, kuras formāts kā piemērs dots tabulā 10. 

Prioritāte, mērķis Vidējā termiņā 
sasniedzamie 

rezultāti un bāzes 
rādītāji 

Rādītāja 
vērtība 

pārskata 
gadā 

Tendence Prognozētā 
rādītāja 
vērtība 

2020.gadā 

Datu 
ieguves 

avoti 

(VP.1.) Cilvēkresursu prasmes, izglītība un dzīves kvalitāte   

(M.1.) Prioritātes mērķis ir 
novada iedzīvotājiem 
nodrošināt kvalitatīvus 
izglītības, daudzveidīgus 
kultūras un sporta, 
mūsdienīgus sociālos 
pakalpojumus  

     

     

     

     

(VP.2.) ...   

(M.2.) ..       

     

     

     

Tabula 5: Skrundas novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji 

Par Skrundas novada vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtēšanu un iekļaušanu 
ikgadējā pārskatā „Pārskats par Skrundas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
īstenošanu” atbildīga ir Attīstības nodaļas vadītāja, pamatojoties uz informāciju, kura ir saņemta 
no Skrundas novada struktūrvienībām un iestādēm un saskaņā ar 9.tabulā  norādīto datu avotu. 

5.4 Ikgadējā Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības 
ziņojuma saturs un iekļaujamā informācija  

11.tabulā ir dota informācija par ikgadējā pārskata „Pārskats par Skrundas novada Attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu” struktūru un iekļaujamo informāciju.  

Pārskata nodaļa Ietveramā informācija 

Ievads Ievadā ir jāsniedz neliela informācija par Attīstības programmas nozīmi 
un sasaisti ar citiem plānošanas dokumentiem, ka arī jāiekļauj 
informācija par Attīstības programmas uzraudzības sistēmu, pārskatā 
ietverto informāciju un kontaktinformāciju komentāru un ieteikumu 
sniegšanai. 

1. Skrundas novada attīstības 
vispārējs raksturojums 

Šajā nodaļā ir jāsniedz vispārīgs Skrundas novada attīstības 
raksturojums, iekļaujot attīstības pamatrādītāju izvērtējumu saskaņā ar 
rādītājiem, kas doti 8.tabulā 
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Pārskata nodaļa Ietveramā informācija 

2. Skrundas novada Attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam 
īstenošanas progress: 

2.1. Rīcības plāna 2014.-
2020.gadam īstenošanas 
progress; 

2.2. Vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanas radītāju 
izvērtējums 

2.3. Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas mērķu tuvināšana 

Nodaļā ir jāietver informācija par katras vidēja termiņa prioritātes 
ietvaros veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm, jāanalizē to izpilde vai 
novirze no plānotā.   

Nodaļā ir jāietver vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju 
izvērtējums saskaņā ar paraugu, kas dots 9.tabulā. 

 

Nodaļā tiek atspoguļots, kā rīcības un investīciju plāna īstenošana tuvina 
novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. 

3.Secinājumi  Šajā nodaļā ir jāietver apkopota informācija par 2.nodaļā konstatētajām 
novirzēm no plānotā un izdarītajiem galvenajiem secinājumiem. 

4.Rekomendācijas Šajā nodaļā ir jāietver informācija par ieteicamajiem uzlabojumiem, 
grozījumiem un precizējumiem, kas veicami Attīstības programmas vai 
Attīstības programmas uzraudzības procesā, pamatojoties uz 
iepriekšējās nodaļās veikto analīzi un izdarītajiem secinājumiem. 

5.Izmantotās informācijas avoti  Šajā nodaļā ir jāietver visi informācijas avoti, kas izmantoti sagatavojot 
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu. 

Pielikumi Pielikumos ir iekļaujama informācija, kas pēc apjoma vai pārskatāmības 
nevar tikt iekļauta pamatdokumentā, vai arī tā nav būtiska 
pamatdokumenta sastāvdaļa, bet kalpo kā informatīvs materiāls. 

Tabula 6: Skrundas novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanas uzraudzības pārskata 
struktūra un tajā ietveramā informācija 

Skrundas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam trīs gadu uzraudzības ziņojums 
struktūras ziņā neatšķirsies no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā tiks iekļauta 
informācija un tās analīze 3 gadu griezumā. 
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Skrundas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam 

Izstrādātājs –SIA „Reģionālie Projekti”  

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga, LV – 1045, Latvija. 

Tel.: +371 67 32 08 09, Fakss: +371 67 32 09 07 

www.rp.lv 


