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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2018.gada 25.janvāris                          Nr. 2/2018 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada Domes 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 6.§) 

 

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.21/2013  

„Skrundas novada pašvaldības nolikums” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

  

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

 

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

 

2. Izteikt 7.1.10.punktu šādā redakcijā: 

“7.1.10. O. Kalpaka Rudbāržu sākumskola,”. 

 

3. Svītrot 7.2.8.punktu. 

 

4. Svītrot 7.2.12.punktā vārdus “ar ārējo pakalpojumu punktu Sieksātē”. 

 

5. Papildināt noteikumus ar 7.2.16.punktu šādā redakcijā: 

“7.2.16. Mākslas studija.” 

 

6. Svītrot 11.punktā vārdus “un apaļos zīmogus ar pilnu pašvaldības nosaukumu un Latvijas 

Valsts ģerboni”.  

 

7. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Skrundas novada pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībās SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība” un SIA “Skrundas TV”.”. 

 

8. Papildināt noteikumus ar 16.1punktu šādā redakcijā: 

“16.1 Saziņai ar iedzīvotājiem pašvaldība par pašvaldības budžeta līdzekļiem izveido un uztur:  

16.11. Skrundas novada informatīvo izdevumu „Skrundas novads”,  

16.12. Skrundas novada pašvaldības oficiālo tīmekļa vietni www.skrundasnovads.lv.” 

http://www.skrundasnovads.lv/
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9. Papildināt noteikumus ar 16.2punktu šādā redakcijā: 

“16.2 Minētajos saziņas līdzekļos tiek publicēta pašvaldības informācija par aktuāliem 

jaunumiem novadā un domē, kā arī informācija, kas ir publicējama saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem.”.  

 

10. Svītrot 17.4.punktu. 

 

11. Papildināt noteikumus ar 17.5.punktu šādā redakcijā: 

“17.5. biedrībā “Darīsim paši”.”. 

 

12. Papildināt noteikumus ar 18.4.punktu šādā redakcijā: 

“18.4. Kosiva (Ukraina).”. 

 

13. Aizstāt 21.1.punktā skaitli “12” ar skaitli “15”.  

 

14. Svītrot 22.10.punktu. 

 

15. Papildināt noteikumus ar 22.14.punktu šādā redakcijā: 

“22.14. bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas komisija Skrundas novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”,”. 

 

16. Papildināt noteikumus ar 22.15.punktu šādā redakcijā: 

“22.15. medību koordinācijas komisija,”. 

 

17. Papildināt noteikumus ar 22.16.punktu šādā redakcijā: 

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

 

18. Papildināt noteikumus ar 22.17.punktu šādā redakcijā: 

“22.17. pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošanas komisija,”. 

 

19. Papildināt noteikumu ar 22.18.punktu šādā redakcijā: 

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

 

20. Papildināt noteikumus ar 22.19.punktu šādā redakcijā: 

“22.19. interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

kārtības komisija,”. 

 

21. Papildināt noteikumus ar 22.20.punktu šādā redakcijā: 

“22.20. pedagoģiski medicīniskā komisija,”. 

 

22. Papildināt noteikumus ar 22.21.punktu šādā redakcijā: 

“22.21. starpinstitucionālās sadarbības komisija,”. 

 

23. Papildināt noteikumus ar 22.22.punktu šādā redakcijā: 

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

 

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

 

25. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā: 

“Katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju 

robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu 

skaitam.”. 
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26. Izteikt 41.7.punktu šādā redakcijā: 

“41.7. pēc vajadzības sniedz atskaiti Domei par pašvaldības budžeta izpildi.”.  

 

27. Aizstāt 42.punktā vārdus “īpašumu privatizācijas” ar vārdiem “īpašuma atsavināšanas un 

iznomāšanas”. 

 

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

 

29. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā: 

“49. Komiteju darbs notiek sēdēs. Komiteju sēdes ir atklātas. Komiteju sēdes var tikt fiksētas 

audio vai video ierakstā. Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar komiteju sēžu darba 

nodrošināšanu, sēžu zālē nav atļauti.”. 

 

30. Svītrot 62.punktu. 

 

31. Svītrot 76.punktā teikumus “Par šo līgumu slēgšanu Domes priekšsēdētājs sniedz 

informāciju Domes kārtējās sēdes sākuma pārskatā. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas un 

iepirkumu pašvaldības vajadzībām.”. 

  

32. Svītrot 79.punktā teikumu “Par šo līgumu slēgšanu pašvaldības izpilddirektors sniedz 

informāciju Domes kārtējās sēdes sākuma pārskatā.”. 

 

33. Izteikt noteikumu 103.punktu šādā redakcijā:  

“103. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, Domes 

priekšsēdētājs vai izpilddirektors sniedz informāciju Domei, norādot motīvus, kādēļ lēmums 

nav izpildīts.”.  

 

34. Izteikt noteikumu 128.punktu šādā redakcijā:  

“128. Pēc nepieciešamības Domes priekšsēdētājs un izpilddirektors pieņem apmeklētājus 

novada pārvaldes centros, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda pašvaldības 

administrācijas ēkā un pakalpojumu pārvaldēs, un publicējama pašvaldības interneta mājas 

lapā.”. 

 

35. Izteikt noteikumu 129.punktu šādā redakcijā:  

“129. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanu ne retāk kā reizi divos mēnešos. Informāciju 

par domes deputātu pieņemšanas kārtību var saņemt pašvaldības administrācijā.”. 

 

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

 

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

  

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

 

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

 

 

Skrundas novada  domes 

priekšsēdētāja        Loreta Robežniece
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PIELIKUMS Nr. 1 

pie Skrundas novada pašvaldības 

2018.gada 25.janvāra saistošiem  

noteikumiem Nr. 2/2018 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības  

2013.gada 28.novembra saistošajos  

noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas  

novada pašvaldības nolikums”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRUNDAS NOVADA PĀRVALDE 

Novada dome 

Domes priekšsēdētājs  

Pašvaldības izpilddirektors 

Priekšsēdētāja vietnieks Pašvaldības policisti (3) 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Struktūrvienības,  

kas pilda 

valsts deleģētās  

funkcijas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa 

Vadītājs 

Darbinieks 

Būvvalde 

Vadītājs 

Arhitekts 

Būvinspektors 
Būvinspektora 

palīgs 

Apkopējs 
Kurinātājs / 

sētnieks 

Bāriņtiesa 

Vadītājs 

Sekretārs 

Bāriņtiesas 

locekļi (3) 

Administratīvo 

lietu nodaļa 

Attīstības  

nodaļa 

Izglītības 

nodaļa 

Finanšu  

nodaļa 

Pakalpojumu  

pārvaldes 

Iestādes 

 

Bibliotēkas Skrundas 

kultūras nams 
Aģentūra Kapitālsabiedrības 

Vadītājs 

VPVKAC 

speciālists 

Pašvaldības 

sekretārs 

Tehniskais 

sekretārs 

Auto transporta  

vadītāji (2) 

Informācijas 
tehnoloģiju 

speciālisti (2) 

Darba 

aizsardzības 

inženieris 

Vadītājs 

Projektu 

vadītājs 

Projektu 
speciālists 

Zemes lietu 

speciālists 

 
Sabiedrisko 

attiecību 

speciālists 

 

Vadītājs 

Jaunatnes 
lietu 

speciālists  

Metodiķi  

(2) 

Vadītājs 

Galvenais 

grāmatvedis 

Grāmatvedis 

- kasieris 

Nodokļu 

administrators 

Rudbārži 

Nīkrāce 

Raņķi 

Skrundas 

veselības un 
sociālās 

aprūpes centrs 

 

Nīkrāces 

pagasta 

veselības 

aprūpes punkts 

Jaunatnes 
darbinieki  

(3) 

Rudbāržu 

pagasta 

veselības 

aprūpes punkts 
Aprūpes nams 

„Valtaiķi” 

Skrundas 
pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 
„Liepziediņš” 

 Skrundas 

vidusskola 

 
Nīkrāces 

pamatskola 

 
Jaunmuižas 

pamatskola 

 

Skrundas 

mūzikas skola 

 

Rudbāržu 

bibliotēka ar ārējo 

pakalpojumu 

punktu Sieksātē 

Nīkrāces 

bibliotēka 

Antuļu 
bibliotēka 

Raņķu 
bibliotēka 

Skrundas 

pilsētas  

bibliotēka 

Skrundas 
bērnu 

bibliotēka 

Nīkrāces 

atpūtas 

centrs 

Rudbāržu 

kultūras 

nams 

Sociālais 

dienests 

SIA „Skrundas 

komunālā 

saimniecība” 

SIA „Skrundas TV” 

O. Kalpaka 

Rudbāržu 

sākumskola 

 

Mākslas 

studija  
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PIELIKUMS Nr.2 

pie Skrundas novada pašvaldības  

2018.gada 25.janvāra saistošiem  

noteikumiem Nr. 2/2018 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 

2013.gada 28.novembra saistošajos  

noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” 

 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Sētnieks Apkopējs Kurinātājs 
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PIELIKUMS Nr.3 

pie Skrundas novada pašvaldības  

2018.gada 25.janvāra saistošiem  

noteikumiem Nr. 2/2018 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 

2013.gada 28.novembra saistošajos  

noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” 

 
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Sētnieks Kasieris 
Autotransporta 

vadītājs 
Palīgstrādnieks 
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PIELIKUMS Nr.4 

pie Skrundas novada pašvaldības  

2018.gada 25.janvāra saistošiem  

noteikumiem Nr. 2/2018 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 

2013.gada 28.novembra saistošajos  

noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” 

 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Sētnieks 

Ēku un 

apsaimniekojamās 

teritorijas pārzinis 

Kasieris 
Autotransporta 

vadītājs Apkopējs 
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PIELIKUMS Nr.5 

pie Skrundas novada pašvaldības  

2018.gada 25.janvāra saistošiem  

noteikumiem Nr. 2/2018 

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 

2013.gada 28.novembra saistošajos  

noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas 

novada pašvaldības nolikums”” 

 

Skrundas kultūras nams 

 

 

 

 Direktors 

Amatierkolektīvu 

 vadītāji 

Mākslinieciskās 

daļas vadītājs 

(Skrunda) 

Remontstrādnieks Sporta darba 

organizators 

(Skrunda) 

Raņķu 

kultūras un 

sporta darba 

organizators 

Nīkrāces 

kultūras 

darba 

organizators 

Rudbāržu 

kultūras 

darba 

organizators 

Noformētājs/

florists Noformētājs

/skaņotājs, 

gaismotājs 

Apkopēji 

(2) 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2018   

„Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

1.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības 

nolikumu, un 24.pantu par pašvaldības nolikuma prasībām, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, kas nosaka, ka “atvasinātas 

publiskas personas orgāns, izveidojot pastarpinātās pārvaldes 

iestādi, izdod iestādes nolikumu. Uz pastarpinātās pārvaldes 

iestādes nolikumu attiecas šā likuma 16.panta otrās daļas 

noteikumi”. 

1.2. Noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt Skrundas novada 

pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums” grozījumus 

saskaņā ar iepriekš pieņemtiem Skrundas novada domes 

lēmumiem par atsevišķu komisiju darbību izbeigšanu, jaunu 

komisiju izveidošanu, atsevišķu Noteikuma punktu precizēšanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Ar Centrālās Zemes komisijas 11.09.2017. lēmumu Nr. 

10406 “Par saskaņojumu Skrundas novada Skrundas pilsētas 

zemes komisijas darbības izbeigšanu” un Skrundas novada domes 

29.09.2017. sēdes (prot. Nr. 6, 9.§) lēmumu izbeigta Skrundas 

pilsētas zemes komisijas darbība. 

2.2. Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumi Nr. 408 

“Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski 

represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību 

uzskaiti” 01.07.2011. zaudējuši spēku, 25.01.2018. ar Skrundas 

novada domes lēmumu likvidēta politiski represēto lietu komisija. 

2.3. Saskaņā ar Skrundas novada domes 27.07.2017. sēdes (prot. 

Nr. 4, 2.§) lēmumu apstiprinātas pašvaldības komisijas, līdz ar ko 

papildināts Noteikumu 22.punkts. 

2.4. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmo daļu 

izteikta Noteikumu 39.punkta redakcija. 

2.5. Precizētas Noteikumu 12., 41.7., 49., 76., 79., 103., 128., 129. 

punkta redakcijas, precizēti Noteikumu pielikumi. 

2.6. Papildināti Noteikumi ar 16.1, 16.2, 18.4. punktiem.   

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas 

vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā 

Netiek prognozēta negatīva ietekme. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošina Skrundas novada dome, Skrundas 

novada pašvaldības administrācija. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 

sabiedrības pārstāvjiem. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    L. Robežniece 

https://likumi.lv/doc.php?id=63545#p16

