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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 

 

2019.gada 26.septembrī                          Nr. 9/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada Domes 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, 10.§) 

 

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. Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: 

“7. Lai pašvaldība pildītu savas funkcijas, Dome ir izveidojusi šādas iestādes un 

struktūrvienības: 

 7.1. iestādes: 

  7.1.1. Skrundas novada pašvaldība, 

  7.1.2. Skrundas vidusskola, 

  7.1.3. Nīkrāces pamatskola, 

  7.1.4. Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš”, 

  7.1.5. Skrundas mūzikas skola, 

  7.1.6. Skrundas kultūras nams, 

  7.1.7. Bāriņtiesa, 

  7.1.8. aģentūra “Sociālais dienests”, 

  7.1.9. Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs, 

  7.1.10. aprūpes nams “Valtaiķi”, 

  7.1.11. Skrundas pilsētas bibliotēka, 

  7.1.12. Skrundas bērnu bibliotēka, 

  7.1.13. Antuļu bibliotēka, 

  7.1.14. Rudbāržu pagasta bibliotēka, 

  7.1.15. Nīkrāces pagasta bibliotēka, 

  7.1.16. Raņķu pagasta bibliotēka, 

 7.2. struktūrvienības: 

  7.2.1. Raņķu pakalpojumu pārvalde (Skrundas novada pašvaldības sastāvā), 

  7.2.2. Rudbāržu pakalpojumu pārvalde (Skrundas novada pašvaldības sastāvā), 
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  7.2.3. Nīkrāces pakalpojumu pārvalde (Skrundas novada pašvaldības sastāvā), 

  7.2.4. Būvvalde, 

  7.2.5. Dzimtsarakstu nodaļa, 

  7.2.6. Pašvaldības policija, 

  7.2.7. Rudbāržu kultūras nams (iestādes “Skrundas kultūras nams” sastāvā), 

  7.2.8. Nīkrāces atpūtas centrs (iestādes “Skrundas kultūras nams” sastāvā), 

  7.2.9. Raņķu atpūtas centrs (iestādes “Skrundas kultūras nams” sastāvā), 

7.2.10. Nīkrāces pagasta veselības aprūpes punkts (iestādes “Skrundas veselības 

un sociālās aprūpes centrs” sastāvā),  

7.2.11. Rudbāržu pagasta veselības aprūpes punkts (iestādes “Skrundas 

veselības un sociālās aprūpes centrs” sastāvā),  

7.2.12. Mākslas studija (Skrundas novada pašvaldības sastāvā), 

7.2.13. Jauniešu multifunkcionālais iniciatīvu centrs (Skrundas novada 

pašvaldības sastāvā), 

7.2.14. Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Skrundas novada 

pašvaldības sastāvā).”. 

 

2. Svītrot noteikumu PIELIKUMUS Nr. 1, 2, 3, 4, 5. 

 

3. Izteikt noteikumu PIELIKUMU šādā redakcijā (skat. pielikumu uz 1 lpp.). 

 

 

 

Skrundas novada  domes 

priekšsēdētāja        Loreta Robežniece
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PIELIKUMS 

Skrundas novada pašvaldības 

2019.gada 26.septembra saistošiem  

noteikumiem Nr. 9/2019 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRUNDAS NOVADA PĀRVALDE 

Novada dome 

Domes priekšsēdētājs  

Pašvaldības izpilddirektors 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Pašvaldības  

policija  

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Struktūrvienības,  

kas pilda 

valsts deleģētās  

funkcijas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa 

Būvvalde 

Bāriņtiesa 

Administratīvo 

lietu nodaļa 

Attīstības  

nodaļa 

Izglītības 

nodaļa 

Finanšu  

nodaļa 

Pakalpojumu  

pārvaldes 

Iestādes 

 

Bibliotēkas 

Skrundas 

kultūras nams 

Kapitālsabiedrības Administrācija 

Rudbārži 

Nīkrāce 

Raņķi 

Skrundas 

veselības un 

sociālās 

aprūpes centrs 

 

Nīkrāces 

pagasta 
veselības 

aprūpes punkts 

Rudbāržu 

pagasta 
veselības 

aprūpes punkts 

Aprūpes nams 

„Valtaiķi” 

Skrundas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

„Liepziediņš” 

 Skrundas 

vidusskola 

 Nīkrāces 

pamatskola 

 Skrundas 

mūzikas skola 

 

Rudbāržu pagasta 
bibliotēka  

Nīkrāces pagasta 

bibliotēka 

Antuļu bibliotēka 

Raņķu pagasta 

bibliotēka 

Skrundas pilsētas  
bibliotēka 

Skrundas bērnu 

bibliotēka 

Aģentūra 

“Sociālais 
dienests” 

SIA „Skrundas 

komunālā 

saimniecība” 

SIA „Skrundas TV” 
Tūrisma un 

uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs 

Mākslas studija 

Jauniešu 
multifunkcionālais 

iniciatīvu centrs  

Rudbāržu kultūras 

nams 

Nīkrāces atpūtas 

centrs 

Raņķu atpūtas 

centrs 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2019   

„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 

Pēc Valsts kontroles revīzijā Nr. 2.4.1-23/2018 konstatētā 

nepieciešams izstrādāt grozījumus Skrundas novada pašvaldības 

nolikumā, precizējot pašvaldības iestādes un struktūrvienības. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. 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,  

2.2. Noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt Skrundas novada 

pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums” grozījumus, 

precizējot Noteikumu punktu, pielikumu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu.  

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 


