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Nestāvi malā, nāc talkā!

Labdien, lasītāj!

Katru gadu pavasarī Skrundas
novada pašvaldība aicina ikvienu
novada iedzīvotāju iesaistīties
Spodrības mēneša talkās, pilsētas,
pagastu un ikviena mājokļa
sakopšanā. Spodrības mēnesis
parasti sākas aprīļa vidū un ilgst
līdz maija vidum.

Loreta Robežniece, Skrundas
kultūras nama direktore.
Ar nevaldāmu vēlmi
plaukt, ziedēt un zaļot daba kļūst
nepacietīga, gaidot vairāk saules.
Šķiet, ar tādu pašu labvēlīgu
neprātu un vēlmi pilnveidoties
rosās ļaudis Skrundas novadā, lai
iepriecinātu sevi un apkārtējos.
Šogad Skrundas kultūras nams
strādā savā piecdesmit gadu
jubilejas zīmē. Ir lietas, ko
laiks, rūsa un kodes nemaitā,
tikai padara tās stiprākas un
spēcīgākas. Tāda ir mūsu
iedzīvotāju dalība tautas mākslas
kustībā no paaudzes paaudzē.
Arī pati kultūras nama ēka, ļaužu
piepildīta, pulsē līdzi laikam, ar
labvēlību atdarot durvis ikvienam,
kas vēlas būt daļa no aktīvas
dzīves pozīcijas dalībniekiem.
Tā ir liela gandarījuma
sajūta ieguldīt savu darbu un
zināšanas novadā, kas vienmēr
bijis kultūraktīvs. Šodien Skrundas
novadā vienā komandā strādā
Raņķu, Nīkrāces, Rudbāržu un
Skrundas kultūras darbinieki, kuri
savā profesijā iegulda ne tikai
darbu, kas vienkārši jāpadara,
bet arī lielu sirds mīlestību. Katrā
no mūsu novada pagastiem ir
savas tradīcijas un vēlmes, kā
pavadīt brīvo laiku, kā piepildīt
dzīvi ārpus mājas un ģimenes.
Jūs, Skrundas novada ļaudis,
vienmēr varat izteikt savas idejas
un līdzdarboties, jo katrs no mums
var radīt pasauli, kādā vēlamies
dzīvot.
Pulcējoties ideju talkā
par Skrundas svētku norisi,
organizatorus un brīvprātīgos
palīgus vadīja vēlme, lai jūs 13.
un 14. maijā piedzīvotu pozitīvas
sajūtas dažādos pasākumos
un aktivitātēs. Aicinu ļauties
svētkiem, kopā sanākt ģimenēm,
radiem, draugiem, ielaist svētkus
katrā mājā!
Mēs novadā esam
vairāki tūkstoši iedzīvotāju, katram
ir sava ikdiena ar pārbaudījumiem,
ierastiem darbiem, reizēm
nogurumu un notikumiem, kuru
priekšā jūtamies bezspēcīgi. Citi
ierauti darbu virpulī, tikai svētdienā
attopas, ka klāt jauna nedēļa ar
savu nebeidzamo skrējienu. Un
kāds uzmācīgi domās saka, man
neko negribas…, tad piesakiet
negatīvajām domām karu, ar
laiku tās pašas sapratīs , ka nav
vēlamas un pagaisīs, kā nelūgti
viesi. Lai Jums izdodas atrast laiku
iesaistīties mūsu novada kultūras
aktivitātēs, bagātinot sevi!
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Sakopj apkārtni
Šobrīd redzamākos vides
sakopšanas darbus veic SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. „Liels
atbalsts ir arī nācis no „100 latu
programmu” darbinieku puses”, atzīst
uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Aivars Rudzroga. Ar viņu palīdzību
tiek apkoptas Skrundas kapsētas un
pārējā apkārtne. Atšķirībā no citiem
gadiem, šogad uzņēmums pievērsis
uzmanību ceļmalu sakopšanai arī
ārpus Skrundas robežām, piemēram,
ir jau savākti atkritumi gar ceļmalām
uz Skrundas arodvidusskolas, Lēnu
un Sieksātes pusi, kā arī apdzīvoto
vietu Kušaiņu un Cieceres ciemu
apkārtne un ceļmalas ir attīrītas no atkritumiem. Ar sētnieku palīdzību tiek
sakārtota Skrundas pilsēta. Sakopti
pilsētā tiek arī koku vainagi.
Pagastu pārvalžu vadītāji atzina,
ka pavasara darbu veicēji ir 100 latu
programmas dalībnieki. Pagastos
galvenokārt tiek sakoptas apdzīvotās
vietas, kapi, vākti atkritumi gar
ceļmalām. Rudbāržos tiek izkopts arī
parks, bet Raņķos apstaigā un savāc
dažādus ziemas sanesumus gar Ventas
krastu. „Tur darāmā daudz, vienā
talkas dienā to paveikt nevar,” saka
Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs
Dainis Eisaks.
Visi uz Lielo Talku!
Šogad Lielā Talka notiks 30.aprīlī.

Skrundas komunālās saimniecības darbinieki
pilsētā veido koku vainagus.

Savu piedalīšanos ir apstiprinājušas
118 Latvijas pašvaldības, arī Skrundas novada pašvaldība.
Tie, kuri neorganizē savu talkas
vietu un nezina kādu konkrētu teritoriju, ko nepieciešams sakopt, 30.aprīlī
varēs droši pievienoties talciniekiem,
kas darbosies jebkurā no www.talkas.
lv reģistrētajām talkas vietām.
Bezmaksas atkritumu maisi būs
pieejami tikai talkošanas dienā Skrundas kultūras namā un pakalpojumu
pārvaldēs pie atbildīgajām personām.
Nekur citur mūsu novadā Lielās
Talkas maisus šogad nevarēs saņemt!
Par talkošanas vietām atbildīgie ir:

Pieņems lielgabarīta atkritumus

Jau par tradīciju kļuvusi pašvaldības akcija sadarbībā ar SIA „Eko
Kurzeme”, kad iedzīvotājiem pilsētā tiek organizēta nederīgo un nolietoto
lielgabarīta preču (televizori, vecās mēbeles, sadzīves tehnika, citi nestandarta atkritumi) savākšana no mājokļiem.
Šogad nolietotās lielgabarīta preces varēs nodot 7.maijā šādos preču
savākšanas punktos:
pl.9.00 pie dzīvojamās mājas Sporta ielā 3, Skrundā,
pl.9.45 pie krustojuma Smilšu un Robežu ielā, Skrundā,
pl.10.15 Dārza ielā, Skrundā,
pl.11.00 pie dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45, Skrundā.
Sīkākai informācijai zvanīt uz Skrundas novada pašvaldību pa
t.63331154 Vilnim Grāvelim vai Antai Storķei.

Skrundā un Skrundas pagastā- Zane
Eglīte, Rudbāržu pagastā- Aldis Zalgauckis, Nīkrāces pagastā- Benita
Lielāmere, Raņķu pagastā- Dainis
Eisaks
Šobrīd vēl Skrundas novadā nav
noteiktas talkas vietas, bet visas
oficiāli reģistrētās vietas pamazām
būs redzamas www.talkas.lv īpaši
veidotā kartē - sadaļā „Talkas vietas”.
Lielās Talkas kustības mērķis ir līdz
2018.gadam, Latvijas 100. dzimšanas
dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko
un sakoptāko vietu pasaules kartē dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot
to no atkritumiem, kā arī mudināt

iedzīvotājus pašiem labiekārtot un
rūpēties par vidi sev apkārt.
J a u n o 2 0 11 . g a d a s ā k u m a
Lielās Talkas rīkotāji ir aicinājuši
iedzīvotājus piedalīties dažādās
akcijās un pasākumos, semināros
-”Sniegavīri PAR tīru Latviju!”,
„Nāc talkā Latvijai!”, “Pagalmu
labiekārtošana un sakopšana”, “Starp
zemi un ūdeni –ļauj sev būt!”, jo šī
gada devīze ir IZGLĪTOT.
Informāciju apkopoja
Ieva Benefelde
Foto- Alans Perševics

Lielās Talkas organizatori mājas lapas www.
talkas.lv apmeklētājiem uzdeva jautājumu
„Kādēļ, Tavuprāt, cilvēki piemēslo dabu?”.
Lielākā daļa no balsotājiem uzskatīja, ka galvenais iemesls, kādēļ cilvēki
piemēslo dabu, ir vienaldzība un zems intelekta līmenis. To atzinuši 69%
jeb 716 respondentu.
Nākamais biežāk minētais iemesls neatbildīgai cilvēku rīcībai bija
atkritumu urnu trūkums vidē. To atzinuši 17% jeb 180 balsotāji.
11% jeb 109 balsotāji norādīja, ka maksa par atkritumu izvešanu ir pārāk
augsta un tas ir galvenais iemesls, kādēļ cilvēki piegružo dabu.
Bet tikai 3% (32 atbildes) uzskata, ka daba tiek piesārņota, jo
mājsaimniecības nav noslēgušas līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem.

Sākušās Meža dienas

Laiks skrien vēja spārniem, klāt pavasaris un arī ikgadējie Meža dienu
pasākumi.
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Meža foruma (UNFF) devītajā
sesijā šis gads tika pasludināts par Starptautisko Meža gadu un tā devīze ir
„Mežs cilvēkiem!”. Šo devīzi izmantojam kā Meža dienu moto.
Meža dienas ir tradīcija, kas savieno divus Latvijai nozīmīgus laika posmusšo tradīciju aizsāka desmit gadus pēc mūsu valsts dibināšanas 1928.gadā un
atjaunoja dažus gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1995.gadā. Un
katru gadu no jauna Meža dienās ikvienam ir iespēja darīt kaut ko vērtīgu un
paliekošu Latvijas labā.
Tāpat kā katru gadu arī Skrundas mežniecībā notiks Meža dienu pasākumi.
Meža dienas tiks atklātas 8.aprīlī. Tad Skrundas mežniecība sadarbībā ar AS
‘’Latvijas valsts meži”, Intu Folkmani un Skrundas 1.vidusskolas skolēniem
klausīsies meža putnu balsis un izliks putnu būrīšus.
14.aprīlī Skrundas mežniecība sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību
saimniecībā „Niedrāji” veiks meža atjaunošanu, kopšanu.
29.aprīlī Skrundas mežniecība kopā ar iedzīvotājiem veiks Cieceres avotiņa
apkārtnes kopšanu.
30.aprīlī Lielā Talka, kur tiek aicināti visi Latvijas iedzīvotāji sakopt
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Darbinieki Meža dienām gatavi.
apkārtni. Aicinu katram pielikt savu devumu, lai Latvija būtu zaļa un skaista.
Var sākt ar savā mežā iestādītu koku, savas sētas sakopšanu.
Teksts- Inga Lācīte, Skrundas mežniecības mežzine
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Skrundas meža īpašniekiem jauns aprīkojums

ĪSUMĀ

Maize uz papīra

Skrundas pilsētas bibliotēka aicina apskatīt kolekcionāra Ausekļa
Jāņa Zālīša maizes un konditorejas
izstrādājumu etiķešu kolekcijas
izstādi. Izstādē ir aplūkojamas ap
20 000 etiķešu un 8000 iesaiņojumu
no vairāk nekā 100 Latvijas maizes
ceptuvēm. Kolekcija ir veidojusies
pēdējo 10 gadu laikā. Daudzas maizes
ceptuves savu darbību jau beigušas,
bet liecība par paveikto palikusi
kolekcijā iekļauto etiķešu veidā. Visu
aprīli izstāde būs apskatāma Skrundas
pilsētas bibliotēkā un kultūras nama
mazajā zālē.

Ēdīsim veģetāri

Vai veģetārs ēdiens tiešām var būt
sātīgs? Kā? Ko lai ēd, ja atsakās no
gaļas?
Apmeklējot nodarbības, iegūsiet
atbildes ne tikai uz šiem jautājumiem,
bet apgūsiet arī veģetārās virtuves
knifiņus, brīnumus un praktiskas
ikdienas lietas.
Kursa ieguvumi: tas būs ļoti viegli
uztverams, bagāts ar praktiskiem
padomiem, kā pagatavot veģetārus
ēdienus ikdienas vajadzībām.
Iegūsiet praktiskas pamatzināšanas
par garšvielu pielietošanu. Jums būs
lieliska iespēja ēdienus pagatavot un
nogaršot.
Aicinām visus interesentus
papildināt savas zināšanas veģetārās
kulinārijas jomā, vienu vakaru
pavadot interesantā un praktiskā
nodarbībā! Nodarbības notiks
22. aprīlī no pl.17.00 – 20.00 (intereses gadījumā, pastāv iespēja
kursu tupināt 23. aprīlī) Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centrā.
Dalības maksa- Ls 5.00 (ja apmeklē
divi ģimenes locekļi, tad Ls 4.- katram), cenā ietilpst teorētiska un
praktiska nodarbība, kā arī pārtikas
produkti pagatavošanai praktiskajā
nodarbībā. Pieteikšanās personīgi
centrā vai pa t. 63321311, 29726237.

Apgleznos stiklu

14.aprīlī pl.16.00 Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centrā
tiek aicināti vecāka gada gājuma
cilvēki bez maksas iepazīties un
izmēģināt stikla apgleznošanas
tehniku. Nodarbības laikā uz stikla
plāksnēm pēc katra dalībnieka līdzi
paņemtās bildes tiks zīmēta glezniņa.
Dalībnieki tiks nodrošināti ar stikla
plāksnīti, krāsām un otām. Nodarbību
vadīs Anda Vītola. Vietu skaits
ierobežots. Pieteikties uz nodarbību
personīgi centrā vai pa t.63321311,
29407389.

Diabēta pacientiem

26.aprīlī pl.14.00 Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centrā
notiks bezmaksas apmācība diabēta
pacientiem un viņu tuviniekiem par
uztura pamatprincipiem un ēdienreižu
plānošanu. Apmācību vadīs P.Stradiņa
klīnikas diabēta māsa Revita Gaišuta.
Pēc apmācībām pl.15.00 Ilze Umalas
piedāvā bez maksas izmērīt cukura
līmeni asinīs un sniegt informāciju
par ROCHE glikometriem, kā arī
iegūt tos lietošanā. Pieteikšanās
centrā vai pa t.63321311, 29407389

Ieroču turētājiem

VP Kurzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja Atļauju
sistēmas grupas inspektore no 2011.
gada 16. - 29.maijam atradīsies
ikgadējā atvaļinājumā.
Informācija publicēta ar mērķi, lai
šaujamieroču īpašnieki savlaicīgi
varētu nokārtot ieroču glabāšanas,
iegādāšanās un realizācijas atļaujas.
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Biedrība „Skrundas meža īpašnieku apvienība” izveidota 2006.gadā.
Tās mērķis bija apvienot privātos meža īpašniekus toreizējā Kuldīgas
rajona teritorijā veiksmīgai meža īpašumu apsaimniekošanai. Šai laikā
biedrībai veiksmīgi izdevies piesaistīt finanses trīs projektos. Leader
programmā iegūti līdzekļi mežsaimniecības pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai.
Iegādājas modernu aprīkojumu
Leader programmā biedrība startējusi divas reizes un abās guvusi atbalstu. Pirmajā reizē saņemti līdzekļi apvienības izveidei, otrajā- moderna
aprīkojuma iegādei, lai attīstītu mežsaimniecības pakalpojumu. Projekta
īstenošanas rezultātā dažādots un paplašināts biedrības meža pārvaldības
atbalsta aprīkojums un biroja tehnika. Iegādāts GPS uztvērējs ar ArcPad
programmatūru, biroja ģeogrāfiskās informācijas sistēma un jaudīga biroja
tehnika. Projekta kopējais finansējums ir Ls 6188.37.
Ikdienas palīgs
Ar iegādāto aprīkojumu var noteikt precīzu atrašanās vietu, mērīt meža
teritorijas dažādiem mērķiem un iegūtos datus kvalitatīvi apstrādāt. „Piemēram,
kāds meža īpašnieks vēlas kādā teritorijā veidot kailcirti, uz aci ir grūti noteikt
konkrētu platību, tas aizņēma vairāk laika. Tagad tas ir vienkārši izdarāms, ”
atzīst „Skrundas meža īpašnieku apvienības” valdes priekšsēdētājs Ainārs Tiļļa.
Viņš piebilst, ka iegādātā instrumenta cenā ir iekļauta arī apmācība, kā ar to
rīkoties. To viņš apguvis. Aparatūra ir arī izturīga nelabvēlīgos laika apstākļos.
„Šī tehnika ir pietiekami dārga, lai to varētu iegādāties katrs meža īpašnieks,
īpaši nerentabli tas ir mazajiem meža īpašniekiem,” neslēpj biedrības vadītājs.
Tāpēc iegūt to par projekta līdzekļiem visai biedrībai ir veiksmīgs risinājums.
Palīdz projektos
„Biedrības biedri ir ieguvēji,” saka A.Tiļļa. Viņi saņem profesionālas

Ainārs Tiļļa mežā izmanto
jauno GPS .
konsultācijas meža īpašumu apsaimniekošanā, cirsmu sagatavošanā un
pārdošanā, kā arī atbalstu meža inventarizācijas veikšanā. Biedrība palīdz arī
tās biedriem sagatavot projektus, lai piesaistītu ES līdzekļus konkrētam meža
īpašumam. „Biedrība ir palīdzējusi un šobrīd palīdz lielai daļai biedru sagatavot projektus vai konsultēt to rakstīšanā. Ja meža īpašniekam nav zināšanu
vai laika projekta sagatavošanā un īstenošanā, tad biedrība palīdz īstenot visu
procesu, ” piebilst A. Tiļļa.
Teksts un foto- Ieva Benefelde

Saprast, palīdzēt un atbalstīt
Skrundas novadā kā psiholoģe strādāju jau trīs mēnešus. Laiks paskrējis
nemanot, jo katra jauna diena sev nesusi līdzi jaunu iepazīšanos – ar Skrundas
novadu, tās iedzīvotājiem, skolu pedagogiem, skolēniem, kultūras dzīvi un tās
tradīcijām. Piesātināts šis laiks bijis arī darba intensitātes ziņā. Neizsakāms
prieks par tiem daudzajiem novada iedzīvotājiem, kuri, saskaroties ar dažādām
problemātiskām dzīves situācijām, apmeklē konsultācijas un kopā ar psihologu
kopīgi izdzīvo un noslēdz pagātnes situācijas, tādejādi atbrīvojot tagadnes
dzīvei nepieciešamo enerģiju. Līdz ar to cilvēks var skaidrāk noformulēt savas
grūtības, paskatīties uz tām no cita skatu punkta, noteikt to ietekmes robežas
uz savu dzīvi un sameklēt iespējamo izeju no šīm situācijām.
Ir tēma, par kuru šodien gribu runāt plašāk, jo sarunās ar novada
iedzīvotājiem esmu sapratusi, ka daudzi īsti neizprot, kāda tad īsti ir atšķirība
starp līdzīgu nosaukumu nozarēm – psiholoģiju, psihoterapiju un psihiatriju.
Cilvēki bieži vien domā, ka psihologs strādā un ārstē cilvēkus, kuriem ir psihiski traucējumi. Tas neatbilst patiesībai, to dara psihiatrs, izmantojot bioloģiskās
metodes un ķīmiskās – zāles. Psihologa kompetence ir konsultēšana, un viņš
strādā ar psiholoģiskām metodēm (empātiska attieksme, klienta izpratne,
jūtu atspoguļošana, aktīvā klausīšanās), un sniedz psiholoģisku palīdzību.
Tā var būt gan informatīva un konsultatīva, gan terapeitiska un atbalstoša.
Pie psihologa parasti vēršas ar kādu konkrētu problēmu, parasti tagadnes un
pašreizēju. Konsultēšanas procesā tiek skarta tikai kāda personības daļa, kas
saistās ar risināmo problēmu. Psihologs neiet dziļumā kā to dara psihoterapeits.
Rezumējot varu teikt, ka konsultēšanā tiek strādāts ar tagadni, atsevišķos
gadījumos tiek analizēti arī pagātnes notikumi. Psihologs strādā ar traucējošām
izjūtām – dusmām, bailēm, trauksmi, nepilnvērtības sajūtu, vientulības izjūtu
u.c. Arī situācijās, kad ir grūtības veidot ilgstošas draudzīgas, mīlestības pilnas
vai intīmas attiecības, ja ir grūtības bērnu audzināšanā, domstarpības darbā,
izvēles grūtības, problēmas ģimenes dzīvē, ir neticība sev, savām spējām,
pusaudžu problēmas, intelektuālie traucējumi u.c. Domāju, ka psihologa
pamatuzdevums ir palīdzēt cilvēkiem veiksmīgāk orientēties sarežģītās dzīves
situācijās un rast izeju. Cilvēki apmeklē psihologu arī tad, ja viņu dzīvē nav
īpašu satraukumu, bet ir vēlme kaut ko pamainīt savā dzīvē, piemēram, kļūt
emocionāli tuvākiem ar saviem bērniem.
Psihoterapeits dara visu to pašu, un risina tās pašas problēmas, taču psi-

Jogas sākumkurss Skrundā

5. un 6. maijā no pl.18.30-21.30 un 7. un 8. maijā no pl.10.00-14.30
Skrundā alternatīvās aprūpes dienas centrs aicina Skrundas kultūras
nama telpās interesentus uz jogas nodarbībām.
Jogas pamatkurss ietver vienkāršas, bet tajā pašā laikā spēcīgas tehnikas, arī
elpošanu un meditāciju, lai palīdzētu cilvēkam atbrīvoties gan no fiziskā, gan
emocionālā stresa, tādejādi iegūstot skaidrāku uztveri un spēju būt efektīvam
ikdienā. Šajā kursā ikviens var apzināties saikni starp emocijām un elpošanu,
kur elpošana ir no dabas dota atslēga mūsu emociju mainīšanai. Kursā ietvertas
arī praktiskas garīgas zināšanas par cilvēku, prātu un dots ieskats, kā cīnīties
ar negatīvām emocijām. Kursa centrā ir elpošanas tehnika Sudarsan Kriya, ar
kuras palīdzību var attīrīt fizisko ķermeni, palielināt un nostiprināt imunitāti,
atbrīvoties no stresa un iegūt emocionālu stabilitāti un mieru.
Samaksa par kursu (četras dienas) – Ls 20.00.
29. aprīlī pl.19.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā, Kalēju ielā
4, bezmaksas ievadlekcija.
Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās individuāli centra telpās Skrundā,
Kalēju ielā 4, vai pa t. 63321311, 29726237 līdz 14.aprīlim.

Lauksaimniekiem

Pēc 12. aprīļa varēs saņemt ES Tiešo maksājumu iesniegumus un kartes.
Skrundas novada pašvaldībā katru darba dienu no pl.13.00 – 17.00. Pagastu
pakalpojumu pārvaldēs: Nīkrācē- 12., 19., 26.aprīlī no pl.9.00 – 12.00,
Rudbāržos- 13., 21., 27.aprīlī no pl.9.00 – 12.00, Raņķos- 15., 29. aprīlī
no pl.9.00 – 12.00, 18.aprīlī no pl.13.00-16.00.
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hoterapija maina personības struktūru un personības funkcionēšanas veidu.
Ievērojamais psihologs Karls Rodžers, uz kura humānistiskajiem principiem savā darbā balstās liela daļa psihologu un psihoterapeitu, aprakstot savu
pieeju cilvēkam, citēja Lao Dzi:” Ja es neiejaucos cilvēku lietās, viņi rūpējas
paši par sevi, ja es nekomandēju viņus, viņi rīkojas paši, ja es nelasu cilvēkiem
sprediķus, viņi pilnveidojas paši, ja es neuzspiežu cilvēkiem savus uzskatus,
viņi kļūst par tādiem, kādi viņi ir.”
Neskatoties uz šī brīža ekonomisko situāciju un smago sociālo fonu mūsu
valstī, gribu teikt Skrundas novada iedzīvotājiem, ka no sirds ticu, ka optimisti
dzīvo ilgāk, interesantāk un laimīgāk, bet sapņi piepildās (ja paši, protams,
nesēžam rokas klēpī salikuši!) Lai saulainas un pavasarīgas Lieldienas visiem
novada iedzīvotājiem!
Cerot uz turpmāku sadarbību, Inga Pumpuriņa
Alternatīvās aprūpes dienas centrs
Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV- 3326
Tālr.: 63321311, 29726237

Alternatīvās aprūpes dienas centrs ziņo
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā ir duša, kura piemērota
cilvēkiem ar invalīditāti. Dušas izmantošana - Ls 0.70, veļas izmazgāšana
Ls 1.00.
Katru otrdienu, ceturtdienu no pl.18.00-20.00, piektdienu no pl.12.00-20.00
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā G.Sandule vada ārstnieciskās
fizkultūras un trenažieru nodarbības.
Katru trešdienu no pl.14.00-17.00 alternatīvās aprūpes dienas centrā
B.Ventniece vada novusa nodarbības.
Katru ceturtdienu no pl.18.00- 19.00 alternatīvās aprūpes dienas centrā A.
un I.Gerdenu vadībā notiek video semināri “Laulības portrets”.

Tiksies ar iedzīvotājiem
Skrundas novada pašvaldība organizē iedzīvotāju sapulces, kurās
piedalīsies arī novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti.
12.aprīlī pl.17.00 Jaunmuižas pamatskolā.
13.aprīlī pl.17.30 Raņķu pagasta pārvaldē.
15.aprīlī pl.17.00 Skrundas kultūras namā.
4.maijā pl.10.00 Kušaiņos, pl.11.30 Saveniekos, pl.13.00 Lēnās.
Sekojiet līdzi informācijai, sapulces notiks arī citās Skrundas novada
apdzīvotajās vietās.
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Saistošie noteikumi Nr. 2/2010 “SKRUNDAS PILSĒTAS UN SKRUNDAS PAGASTA KAPSĒTU
UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta trešo daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumos lietotie termini:
Kapsēta - īpaša teritorija, kas
saskaņā ar Skrundas novada domes
lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai:
- atvērtā kapsēta - kapsēta, kurā
mirušo apbedīšanai tiek ierādītas
jaunas kapavietas;
- daļēji slēgta kapsēta - kapsēta,
kurā mirušos apbedī ģimenes
kapavietās;
- slēgta kapsēta - kapsēta, kurā
mirušo apbedīšana nenotiek.
Kapsētas īpašnieks – Skrundas
novada pašvaldība.
Kapavieta (ģimenes kapavieta) - noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā,
kuru ierāda mirušo apbedīšanai
un šīs teritorijas labiekārtošanai,
tas ir, kopiņas izveidošanai un
apzaļumošanai, krūmu stādīšanai,
soliņa novietošanai, piemiņas
plāksnes vai kapu pieminekļa
uzstādīšanai;
Kapavietas uzturētājs – fiziska vai
juridiska persona, kurai ierādīts(vai
noslēgts beztermiņa nomas līgums)
zemes iecirknis kapsētā kapavietas
(ģimenes kapavietas) izveidošanai
un kopšanai;
Kapsētas apsaimniekotājs – persona, ar kuru noslēgts līgums par
kapsētas apsaimniekošanu.
Kapliča - ēka kapsētā mirušo
novietošanai pirms apbedīšanas un
bēru ceremonijai.
Kapsētas pārzinis - amatpersona,
kuru izvirzījis kapu apsaimniekotājs,
kas pilda kapsētu
uzturēšanas noteikumos paredzētos
pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu.
Bezpiederīgais mirušais – mirušais,
kuram nav piederīgo.
1.2. Skrundas novada pašvaldībā
ir atvērtās un daļēji slēgtās kapsētas.
Skrundas novada dome nosaka vai
maina kapsētu statusu.
1.3. Kapsētas ir paredzētas
mirušo Skrundas pilsētas un pagasta
iedzīvotāju apbedīšanai. Citu personu
(radinieku) apbedīšana Skrundas
pilsētas un pagasta kapsētu jaunajās
kapu vietās iespējama uz motivēta
iesnieguma pamata, ja saņemts Skrundas novada pašvaldības saskaņojums,
bet izveidotajos (nomā esošajos)
ģimenes kapos - bez saskaņojuma.
1.4. Jaunas kapsētas ierīkošanai
tiek piešķirta pašvaldības īpašuma
esoša zemes dabas pamatnes teritorija, kas tiek reģistrēta zemesgrāmatā,
norādot tās izmantošanas veidu.
1.5. Skrundas novada pašvaldība
nodrošina Skrundas novada
pašvaldības kapsētu reģistrēšanu
zemesgrāmatā.
1.6. SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” pārrauga un kontrolē

kapsētu arhitektūras un ainavas
veidošanu visās Skrundas pilsētas un
pagasta kapsētās. Strīdus gadījumus
par kapakmeņu, pieminekļu,
piemiņas plākšņu atbilstību kapsētu
arhitektūrai un ainavai izskata Skrundas novada būvvalde.
1.7. Kapsētu vai tās daļu var slēgt
saskaņā ar Skrundas novada domes
lēmumu, ja šādam lēmumam ir
pamatojums. Kapsētu vai tās daļu
var likvidēt ar Skrundas novada
domes lēmumu tikai pēc 25 gadiem
no pēdējās apbedīšanas šajā kapsētā
vai tās daļā.
1.8. Ja kapsēta vai tās daļa tiek
slēgta, apbedīšana attiecīgajā
teritorijā tiek pārtraukta. Ne vēlāk
kā gadu pirms kapsētas slēgšanas
likvidācijai Skrundas novada domei jāsniedz oficiāla informācija
presē. Visi izdevumi, kas saistīti ar
pārapbedīšanu, kapu pieminekļu un
apmaļu pārvietošanu, jaunu kapavietu
ierīkošanu citās kapsētās, tiek segti
par kapsētas vai tās daļas likvidācijā
ieinteresētās puses līdzekļiem.
2. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi
2.1. Kapsētu apmeklētājiem,
strādniekiem, amatniekiem, kopējiem
un citām personām, kuras atrodas
kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi,
jāievēro šie noteikumi, kā arī citi
kapsētas apsaimniekotāja, uzturētāja
un pārziņa norādījumi.
2.2. Kapsētās aizliegts:
2.2.1. ievest dzīvniekus;
2.2.2. pārvietoties ar slēpēm,
velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.;
2.2.3. braukt ar automašīnām,
izņemot gadījumus, kad ir saņemta
kapsētas apsaimniekotāja vai pārziņa
atļauja. Atsevišķos gadījumos
kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs
izdot bezmaksas atļauju.
2.2.4. braukt ar automašīnu kapsētu
teritorija beru ceremonijas laika;
2.2.5. atskaņot un spēlēt skaļu
mūziku, skaļi klaigāt;
2.2.6. tirgoties;
2.2.7. piegružot kapsētas teritoriju
un dedzināt atkritumus, bērt atkritumus tiem neparedzētās vietās;
2.2.8. stādīt kokus apbedīšanai
ierādītajās vietās bez kapu
apsaimniekotāja atļaujas;
2.2.9. ņemt smiltis un zemi
neatļautās vietās;
2.2.10. postīt kapsētu aprīkojumu
(sētas, solus, sūkņus, ēkas,
pieminekļus, piemiņas plāksnes
u.tml.) un stādījumus;
2.2.11. bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai
pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas
par viņiem atbildību.
2.3. Šīs nodaļas noteikumu
neievērošana ir administratīvi sodāms
pārkāpums, par ko iedzīvotājiem
vai amatpersonām var piemērot

naudas sodu līdz Ls 50,- (piecdesmit latiem). Naudas sodu tiesīgi
uzlikt Skrundas novada pašvaldības
izpilddirektors un SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” saimniecības
strādnieks.
3. Amatnieku un kapavietu kopēju
profesionālā darbība Skrundas
pilsētas kapsētās
3.1. Kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību
saskaņojušas ar kapsētas
apsaimniekotāju, var veikt kapavietu
kopšanu un amatnieku pakalpojumus
kapsētās pēc kapavietas turētāja
pasūtījuma.
3.2. Jebkādu profesionālu darbību,
t.sk, kapa aprīkojuma uzstādīšanu un
amatnieka pakalpojumu sniegšanu,
d r ī k s t v e i k t t i k a i a r k a p sē t u
apsaimniekotāju atļauju.
3.3. Amatniekiem un kapavietu
kopējiem, kas veic darbus kapsētā,
pēc Skrundas novada domes un SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”
darbinieku pieprasījuma, jāuzrāda
kapsētas uzturētāja saskaņots dokuments par pakalpojumu sniegšanu
un personu apliecinošs dokuments.
3.4. Personām, kas kapsētās
sniedz pakalpojumus, mehānismi
un materiāli jānovieto tā, lai
netraucētu kustību kapsētā. Darbus
pabeidzot vai beidzoties darba dienai, darba vietas jāsakārto, atkritumi
jānokopj atbilstoši šo noteikumu
4.6.punkta prasībām un nojauktie
kapu pieminekļi un apmaļu paliekas
obligāti jāizved no kapsētas.
3.5. Ja darbu veikšanai
nepieciešams transports, amatnieki
un kapavietu kopēji drīkst izmantot
tikai tos celiņus, kuri atbilst transporta līdzekļu izmēriem.
3.6. Šīs nodaļas noteikumu
neievērošana ir administratīvi sodāms
pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai
amatpersonām var piemērot naudas sodu, atbilstoši Administratīvo
pārkāpumu kodeksa normām.
4. Kapavietas kopšana un
administratīvā atbildība
4.1. Kapavietas nomnieks var kopt
kapavietu pats vai arī noslēgt līgumu
par kapavietas kopšanu ar fizisku vai
juridisku personu.
4.2. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 1 metru.
Tos nedrīkst stādīt ārpus kapavietas
robežas un to zari nedrīkst sniegties
pāri kapavietas robežām.
4.3. Kapavietas apmales, kas
norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst
pārsniegt 20 cm augstumu.
4.4. Aizliegts bez kapsētas
apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa
atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs
1.3 metru augstumā pārsniedz 12 cm.
4.5. Kapavietas nožogošanai un
noformēšanai aizliegts izmantot
neatbilstošus materiālus (šīferi,
skārdu, plastmasas izstrādājumus un

citus nepiemērotus materiālus).
4.6. Atkritumi pēc kapu kopšanas
pabeigšanas jānogādā atkritumu
savākšanas vietās uzstādītajos konteineros vai kaudzēs. Aizliegts veidot
atkritumu kaudzes kapsētā neatļautās
vietās.
4.7. Kapavietas nomnieka
pienākums ir gada laikā pēc
apbedīšanas labiekārtot kapavietu
un to regulāri kopt.
4.8. Pieminekļu, piemiņas plākšņu
un kapakmeņu uzstādīšana, kā arī
kapavietu labiekārtošana jāsaskaņo
ar kapsētas apsaimniekotāju. Atļauts
uzstādīt pieminekļus un kapakmeņus
tikai no dabiskajiem materiāliem.
4.9. Restaurēt vai izvest no kapsētas
pieminekļus vai to elementus drīkst
tikai ar kapsētas apsaimniekotāja
rakstisku atļauju.
4.10. Kapa aprīkojumam jābūt
uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt
kapu un netiktu traucēti blakus esošie
kapi.
4 . 11 . A i z l i e g t s k a p a v i e t a s
labiekārtošanas rezultātā sašaurināt
celiņus starp kapavietu rindām.
4.12. Ģimenes kapavietas brīvo
platību, kuras labiekārtošana
(kopšana) gada laikā netiek veikta, pēc
ierakstīta brīdinājuma nosūtīšanas,
piešķir citiem. Brīdinājums izsūtāms
ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms
brīvās platības ierādīšanas citai
personai.
4.13. Virsapbedījumus kapavietās
var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā
apbedījuma. Atsevišķos gadījumos,
saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem,
šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem. Neidentificēta (bezpiederīgo)
mirušā kapavieta tiek saglabāta 5
gadus.
4.14. Šīs nodaļas 4.2., 4.3., 4.4.,
4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10.,
4.11, 4.12., 4.13.punkta noteikumu
neievērošana ir administratīvi sodāms
pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai
amatpersonām var piemērot naudas

sodu līdz Ls 50,- (piecdesmit latiem).
Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir
tiesīgs sastādīt kapu uzraugs.
4.15. Kapavieta, kas netiek kopta
trīs gadus pēc kārtas, tiek atzīta par
neuzraudzītu. Katru gadu tiek sastādīts
kapsētas apsaimniekotāja izveidotās
komisijas akts par neapkoptām
kapavietām un kapavietas nomnieks
tiek rakstiski brīdināts par iespējamo
kapavietas nolīdzināšanu. Kapsētas
apsaimniekotāja pilnvarota persona pēc trim gadiem kapa kopiņu
nolīdzina, 60 dienas iepriekš par
to rakstiski informējot kapavietas
nomnieku.
5. Apbedīšanas kārtība
5.1. Personai tiek piešķirtas kapavietas nomas tiesības, pamatojoties
uz dzimtsarakstu iestādes izdotu
miršanas apliecību vai izziņu.
5.2. Kapsētas apsaimniekotājs
ierāda kapavietu un saskaņo
apbedīšanas laiku.
5.3. Kapam jābūt izraktam un
sagatavotam mirušā apbedīšanai
ne vēlāk kā vienu stundu pirms
apbedīšanas ceremonijas sākuma.
5.4. Katrs mirušais tiek apbedīts
atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt
ne mazākam par 2m, platumam 1m, dziļumam - 1,5m līdz zārka
vākam. Apglabājot bērnus, izmēri
var attiecīgi mainīties, izņemot kapa
dziļumu.
5.5. Urna ar mirušā pelniem jāierok
1m dziļumā. Attālumam starp kapu
kopiņām to garajās malās jābūt l m,
īsajās malās - 0,5 m.
5.6. Izdarot virsapbedījumus, kapa
dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2
m līdz zārka vākam.
5.7. Urna ar mirušā pelniem var tikt
apglabāta kapsētā esošajā ģimenes
kapavietā, jaunā ģimenes kapavietā.
Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku
urnu apglabāšana vienā kapavietā,
uzstādot kopēju piemiņas zīmi.
5.8. Ierādāmo kapavietu izmēri:
(skatīt tabulu)

Kapavieta
Platums
Kapavietas zārkiem
Vienvietīga
1.75
Divvietīga
3.0
Trīsvietīga
4.0

Garums, m

Laukums, m2

3.0
3.0
3.0

5.25
9
12

Kapavietas urnām
Vienvietīga
0.75
Divvietīga
1.5
Trīsvietīga
2.17

3.0
3.0
3.0

2.25
4.5
6.5

5.9. Mirstīgas atliekas var
pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc
apbedīšanas brīža, saņemot kapsētas
apsaimniekotāja un attiecīgo valsts
institūciju atļauju.
5.10. Mirstīgo atlieku ekshumāciju
var veikt normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar
kapsētas apsaimniekotāju.
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2010. gada 01. martu.
APSTIPRINĀTS Skrundas novada domes sēdē 28.01.2010., prot.
Nr. 2, 8.§

Saistošie noteikumi Nr. 3/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta 3.un 4.daļu
1.Šie noteikumi nosaka kārtību,
kādā var piešķirt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus atsevišķām
maksātāju kategorijām.

2.Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi tiek piešķirti nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem:
2.1.kuru ģimenēs ir:
2.1.1. pieci nepilngadīgi bērni
25% apmērā

2.1.2. seši nepilngadīgi bērni 50%
apmērā
2.1.3. septiņi nepilngadīgi bērni
70% apmērā
2.2. kuru ģimenes cietušas
ugunsgrēka nelaimē 90% apmērā

2.3. kuru ģimenēs ir bērni invalīdi
50% apmērā
2.4. kuri ir vientuļi 1.grupas
invalīdi 25%apmērā
2.5. kuri ir vientuļi pensionāri
vecāki par 70 gadiem 50%apmērā

2.6. pilsoņiem, kuri piedalījušies
Černobiļas avārijas seku likvidēšanā
25%apmērā
APSTIPRINĀTI ar Skrundas
novada domes 28.01.2010. sēdes
lēmumu (prot. Nr. 2, 9.§)

Saistošie noteikumi Nr. 6/2010 „Skrundas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
16. punktu, 43. panta pirmās daļas
4. punktu
I Noteikumos minētie termini
1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz
neuzmanības izdarīta) darbība, kas
apdraud sabiedrisko kārtību Skrundas

SKRUNDA

pilsētā ar lauku teritoriju, un par ko
paredzēta šajos noteikumos noteiktā
administratīvā atbildība.
2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska
vai juridiska persona, kura ar nodomu
vai aiz neuzmanības ir izdarījusi
darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu
vai aiz neuzmanības nav veikusi tai

NĪKRĀCE

RAŅĶI

uzliktos pienākumus.
3. Sabiedriskā vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija,
kas sastāv no braucamās daļas,
ietves, nomales, sadalošās joslas,
saliņas), tuneļi, laukumi, dzelzceļa
stacija, autoostas zāles un gaiteņi,
sabiedriskā transporta pieturvietas,
kā arī parki, skvēri, dzīvojamo ēku

RUDBĀRŽI
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koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu
namu pagalmi, stāvlaukumi, un citas
speciāli iekārtotas un publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā
arī neapbūvētas vai citādi iekārtotas
valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.
4. Izklaides vieta – kafejnīcas, bāri,
restorāni, klubi, spēļu un deju zāles,
diskotēkas u.c.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

5. Bērns – persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot
tās personās, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām
vai stājušās laulībā pirms 18 gadu
vecuma sasniegšanas.
6. Publiski pasākumi – dažādu
veidu atklāti pasākumi (sarīkojumi,
koncerti, sporta spēles u.c.), kas

RUDBĀRŽI
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tiek organizēti sabiedriskās
vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku
piederības.
7. Datorsaloni – vietas, kur par
samaksu tiek piedāvāti interneta,
datorspēļu un tamlīdzīga rakstura
pakalpojumi.
8. Dzīvojamo ēku koplietošanas
telpas – daudzdzīvokļu māju kāpņu
telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi.
9. Apstādījumi – koki, krūmi,
dekoratīvi krūmi un puķes.
10. Skuters - divriteņu
transportlīdzeklis ar motoru, kurš
tiek iedalīts divās kategorijās: skuters
līdz 50 cm3 – (mopēds), skuters virs
50 cm3 - (motocikls).
11. Zaļā zona – novada teritorijā
esošie apstādījumi un zālieni.
II Vispārīgie noteikumi
2.1. Skrundas novada sabiedriskās
kārtības noteikumu mērķis un uzdevumi
2.1.1. Skrundas novada
pašvaldības saistošie noteikumi
„Skrundas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” (turpmāk tekstā
– Noteikumi) nosaka kārtību, kāda
jāievēro Skrundas novadā, paredzot
administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
2.1.2. Noteikumu uzdevums ir
nodrošināt Skrundas pilsētā un novadā

sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro
tīrību, aizsargāt personu tiesības
un likumīgās intereses, ierobežot
alkoholisko un citu apreibinošo
vielu lietošanu un veicināt iedzīvotāju
(īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu
dzīvesveidu.
2.1.3. Noteikumu mērķis ir veicināt
sabiedriskās kārtības noteikumu
ievērošanu un atturēt pārkāpēju un
citas personas neizdarīt jaunus
pārkāpumus.
2.2. Atbildība par Noteikumu
neievērošanu
2.2.1. Noteikumi ir saistoši visām
fiziskām un juridiskām personām,
kuras dzīvo, uzturas vai darbojas
Skrundas novada administratīvajā
teritorijā.
2.2.2. Personas, kuras pārkāpj šos
Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos paredzētās administratīvās
atbildības, ja par šādu pārkāpumu
neiestājas kriminālatbildība
vai administratīvā atbildība, kas
paredzēta Latvijas Administratīvajā
pārkāpumu kodeksā.
2.2.3. Administratīvā soda
uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no
Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma
novēršanas un pārkāpuma rezultātā
nodarīto materiālo zaudējumu
atlīdzības.

2.3. Sodu veidi par noteikumu
neievērošanu
Par šo Noteikumu pārkāpšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo
pārkāpumu, var piemērot šādus
administratīvos sodus:
2.3.1. brīdinājums;
2.3.2. fiziskām personām naudas
sods līdz Ls 250.00 (divi simti piecdesmit lati);
2.3.3. juridiskām personām naudas
sods līdz Ls 1000.00 (viens tūkstotis
lati).
2.4. Administratīvās lietas
izskatīšanas un administratīvā soda
uzlikšanas kārtība
Administratīvā pārkāpuma lietas
izskata un lēmumu pieņem Skrundas
novada pašvaldības Administratīvā
komisija.
2.5. Kontroli par šo Noteikumu
izpildi ir tiesīgi veikt:
Skrundas novada pašvaldības amatpersonas, uzrādot amata apliecību.
2.6. Normatīvo aktu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
Skrundas novada pašvaldības
administratīvās komisijas
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesas
reģionālajā tiesā (Liepājā, Lielā ielā
4, LV – 3401), iesniedzot pieteikumu.
III Atbildība

2011. gada 8.aprīlis
3 . 1 . Tr a n s p o r t a līd z e kļu
novietošana zaļajā zonā
3.1.1. Par transporta līdzekļu
novietošanu zaļajā zonā uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 30.00.
3.1.2. Par transporta līdzekļu
novietošanu zaļajā zonā, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā, uzliek naudas
sodu no Ls 30.00 līdz Ls 60.00.
3.2. Sēdēšana sabiedriskās vietās
uz atpūtas soliņu atzveltnēm
Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz
atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu
uz tiem vai gulēšanu uz tiem izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz Ls 15.00.
3.3. Peldēšana, makšķerēšana,
mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana
publiskos dīķos, strūklakās un citās
ūdens tilpnēs
Par peldēšanos, makšķerēšanu,
mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu,
veļas mazgāšanu publiskos dīķos,
strūklakās un citās ūdens tilpnēs, kur
tas aizliegts, uzliek naudas sodu no
Ls 5.00 līdz Ls 25.00.
3.4. Ubagošana, zīlēšana
sabiedriskās vietās
3.4.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai
uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu
un buršanu sabiedriskās vietās izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz Ls 30.00.

3.4.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai
uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu
un buršanu sabiedriskās vietās, ja
tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas
uzliek naudas sodu no Ls 30.00.līdz
Ls 50.00.
IV Pārejas noteikumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to pilna teksta
publicēšanas vietējā laikrakstā.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē:
Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju
domes 2008. gada 26. marta saistošie
noteikumi Nr. 5/2008 „Skrundas
pilsētas ar lauku teritoriju domes
sabiedriskās kārtības noteikumi”,
Raņķu pagasta padomes saistošie
noteikumi Nr. 2008/2 “Par sabiedrisko drošību, kārtību un sanitāro tīrību
Raņķu pagastā”,
Raņķu pagasta padomes 2009.
gada 29. janvāra saistošie noteikumi
Nr. 2009/1 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2008/2 “Par sabiedrisko
drošību, kārtību un sanitāro tīrību
Raņķu pagastā”.
APSTIPRINĀTS ar Skrundas
novada domes 25.03.2010. sēdes
lēmumu /protokols Nr. 5, 11.§/

Saistošie noteikumi Nr. 8/2010 “Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību”
Izdoti pamatojoties uz likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 4. panta otro
daļu
1. Vispārīgie jautājumi
Šie saistošie noteikumi “Par sociālā
dzīvokļa izīrēšanas kārtību” (turpmāk
tekstā Noteikumi) nosaka kārtību,
kādā Skrundas novada pašvaldība
(turpmāk tekstā Pašvaldība) nosaka
sociālā dzīvokļa statusu, tā izīrēšanas
un uzturēšanas kārtību.
2. Noteikumos lietotie termini
2.1. Sociālais dzīvoklis pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis,
kuru izīrē personai,
ģimenei vai kuru jau īrē persona,
ģimene, kas tiek atzīta par tiesīgu īrēt
sociālo dzīvokli.
2.2. Trūcīga persona, ģimene– ja
persona, ģimene atzīta par tādu ar
sociālā darba vadītājas rakstisku
lēmumu.
2.3. Komunālie pakalpojumi– apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un
atkritumu izvešana.
3. Dokumentu iesniegšana un
izskatīšana
3.1. Persona, ģimene, kura vēlas
īrēt sociālo dzīvokli, iesniedz
pašvaldībā:
3.1.1. rakstveida iesniegumu,
kuru parakstījušas visas pilngadīgās
personas, kuru dzīvesvieta deklarēta
Skrundas novadā,
3.1.2. sociālā dienesta izziņu par to,
ka persona, ģimene atzīta par trūcīgu,
3.1.3. dzīvokļa īres līguma kopiju,
3.2. Iesniegtos dokumentus
pašvaldība izskata 1 /viena/ mēneša
laikā. Lēmums personai, ģimenei tiek
paziņots rakstveidā.

4. Personas, ģimenes, kura ir tiesīga
īrēt sociālo dzīvokli, reģistrācija
4.1. Persona, ģimene, kura atzīta
par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, tiek
reģistrēta pašvaldībā kā pretendente
uz sociālā dzīvokļa īri iesniegumu
iesniegšanas secībā.
4.2. Personas, ģimenes pienākums
ir paziņot pašvaldībai par materiālo un
sociālo apstākļu izmaiņām, kādēļ
tā vairs neatbilst LR likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta
prasībām.
4.3. Persona, ģimene, kura ir
zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
tiek izslēgta no sociālā dzīvokļa uzskaites reģistra. Izslēgšanu no sociālā
dzīvokļa reģistra pamato viens no
šiem dokumentiem:
4.3.1. sociālā dienesta izsniegta izziņa, ka persona, ģimene nav
trūcīga,
4.3.2. personas, ģimenes iesniegums par izstāšanos no sociālā
dzīvokļa
piešķiršanas uzskaites rindas,
4.3.3. ja persona, ģimene vairāk kā
3(trīs) mēnešus nav maksājusi īres un
komunālo pakalpojumu maksu.
4.4. Persona, ģimene tiek izslēgta
no sociālā dzīvokļa uzskaites reģistra
ar pašvaldības lēmumu.
4.5. Pašvaldība, neizvērtējot
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, var
pieņemt lēmumu personai, ģimenei
izīrēt sociālo dzīvokli ārkārtas
situācijā, ja stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ
tās līdzšinējā dzīvojamā telpa nav
lietojama.
5. Sociālā dzīvokļa izīrēšana, īres

līgums
5.1. Sociālo dzīvokli personai,
ģimenei izīrē pamatojoties uz
pašvaldības lēmumu.
5.2. Sociālo dzīvokli personai,
ģimenei nodod lietošanā viena
mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas, noslēdzot sociālā dzīvokļa
īres līgumu un parakstot nodošanas
– pieņemšanas aktu.
5.3. Sociālā dzīvokļa īres līgumu
noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
6 (sešiem) mēnešiem. To atjauno, ja
pēc līguma termiņa izbeigšanās persona, ģimene nav zaudējusi tiesības
īrēt sociālo dzīvokli.
5.4. Sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanai, ne vēlāk kā 1 (vienu)
mēnesi pirms
sociālā dzīvokļa
īres līguma termiņa izbeigšanās,
personai no jauna jāiesniedz šā
nolikuma 4.punktā minētie dokumenti.
5.5. Pašvaldības atteikumu
izīrēt sociālo dzīvokli, kā arī atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu
persona, ģimene var pārsūdzēt
administratīvajā tiesā.
6. Sociālā dzīvokļa īres maksa un
maksa par komunālajiem pakalpojumiem
6.1. Sociālā dzīvokļa un komunālo
pakalpojumu maksa tiek samazināta:īres maksa – 20% maksā pašvaldība,
80% maksā persona, ģimene,komunālo pakalpojumu maksa –
100% maksā persona, ģimene.
6.2. Ja persona, ģimene īrē sociālo
dzīvokli un vairāk kā 3 (trīs) mēnešus
nemaksā savu īres un komunālo pakalpojumu maksas daļu, pašvaldība
var pieņemt lēmumu par sociālā

dzīvokļa īres līguma izbeigšanu.
7. Sociālā dzīvokļa īrnieka tiesības
un pienākumi
7.1. Personas, ģimenes, kura īrē
sociālo dzīvokli, pienākums ir:
7.1.1. rakstiski paziņot pašvaldībai,
ja ir uzlabojies materiālais stāvoklis
un persona, ģimene neatbilst trūcīgas
statusam,
7.1.2. sociālā dzīvokļa īres līgumā
noteiktajos termiņos maksāt īres
maksu un maksu par komunālajiem
pakalpojumiem, kā arī ievērot citus
īres līguma
nosacījumus,
7.1.3. atbrīvot labprātīgi bez tiesas lēmuma sociālo dzīvokli, ja
persona, ģimene ir zaudējusi tiesības
īrēt sociālo dzīvokli un pašvaldība
pieņēmusi lēmumu par sociālā
dzīvokļa atbrīvošanu.
7.2. Personai, ģimenei, kas īrē
sociālo dzīvokli, nav tiesību to
privatizēt, mainīt, nodot apakšīrē,
iemitināt tajā citas personas, izņemot
savu laulāto, kā arī savus un laulātā
nepilngadīgos bērnus.
7.3. Ievēro iekšējās kārtības noteikumus.
8. Sociālā dzīvokļa īres līguma
izbeigšana
8.1. Ja pašvaldība pieņem lēmumu
par sociālā dzīvokļa īres līguma
izbeigšanu, persona, ģimene tiek rakstiski brīdināta par sociālā dzīvokļa
atbrīvošanu 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
8.2. Pašvaldība var izbeigt sociālā
dzīvokļa īres līgumu, izliekot personu, ģimeni šādos gadījumos:
8.2.1. ja persona, ģimene zaudējusi
tiesības īrēt sociālo dzīvokli saskaņā
ar šā nolikuma nosacījumiem,

8.2.2. ja persona, ģimene vairāk
kā 3 (trīs) mēnešus nemaksā sociālā
8.2.3. dzīvokļa īres maksu un
maksu par komunālajiem pakalpojumiem,
8.2.4. ja persona, ģimene bojā
sociālo dzīvokli vai izmanto to
mērķiem, kādiem tas nav paredzēts,
8.3. Sociālais dzīvoklis personai,
ģimenei jāatbrīvo 1 (viena) mēneša
laikā pēc pašvaldības rakstiska
brīdinājuma saņemšanas.
8.4. Ja persona, ģimene, kas īrē
sociālo dzīvokli, zaudē tiesības to
īrēt un ir izteikusi vēlēšanos arī
turpmāk īrēt šo dzīvokli, pašvaldība
var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa
statusu, ja īrnieks ir samaksājis īres
maksu un maksu pa komunālajiem
pakalpojumiem, un pieņemt lēmumu
par minētā dzīvokļa izīrēšanu uz
vispārējiem noteikumiem.
9. Sociālā dzīvokļa uzturēšanas
finansēšana
9.1. Sociālo dzīvokļu uzturēšanu
un apsaimniekošanu finansē no:
9.1.1. pašvaldības sociāliem
mērķiem paredzētiem līdzekļiem,
9.1.2. ģimenes, personas maksām
par sociālā dzīvokļa īrēšanu,
9.1.3. citiem līdzekļiem.
Pārejas noteikumi
Noteikumus publicē vietējā
laikrakstā un informāciju - laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”.
Noteikumi stājas spēkā ar 2010.
gada 01. jūliju.
APSTIPRINĀTS ar Skrundas
novada domes 22.04.2010. sēdes
lēmumu /protokols Nr. 6, 8.§/

Saistošie noteikumi Nr. 12/2010 „PAR REKLĀMU, IZKĀRTŅU, SLUDINĀJUMU UN CITU INFORMATĪVO
MATERIĀLU IZVIETOŠANU PUBLISKĀS VIETĀS UN NODEVĀM PAR REKLĀMU, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU
IZVIETOŠANU PUBLISKAJĀS VIETĀS SKRUNDAS NOVADA TERITORIJĀ”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 7. punktu, 13. punktu, “Par
nodokļiem un nodevām” 12. panta
pirmās daļas 7. punktu
Noteikumi par reklāmu, izkārtņu,
sludinājumu un citu informatīvu
materiālu izvietošanu Skrundas novada pašvaldības teritorijā reglamentē
to projektēšanas, izvietošanas un
apsaimniekošanas kārtību Skrundas

SKRUNDA

pilsētā un Skrundas, Raņķu, Nīkrāces,
Rudbāržu pagasta teritorijā. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un
juridiskajām personām.
NOTEIKUMOS LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS
REKLĀMA – ir ar uzņēmējdarbību
vai profesionālo darbību saistīts
jebkuras formas vai jebkura veida
paziņojums vai pasākums, kura
nolūks ir veicināt preču vai pakal-

NĪKRĀCE
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pojumu (arī nekustamā īpašuma,
tiesību un saistību) popularitāti vai
pieprasījumu pēc tiem.
REKLĀMAS NESĒJS – objekts
(turpmāk “reklāmas nesējs”), uz
kura izvieto reklāmu vai informāciju.
Jebkura veida šim nolūkam veidoti
reklāmas nesējstendi, reklāmas vairogi, stabi, transparenti, brīvstāvošas
vitrīnas, statņi, stiklotas konstrukcijas
un citi dizaina objekti, kā stacionāri

RUDBĀRŽI
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tā pagaidu, ar gaismas un skaņas
izmantošanu vai bez tās, plakaniski pie sienas vai šķērsām pret to
piestiprinātas ierīces, izvietotas
pie stabiem, ēku fasādēm, uz jumtiem, žogiem, ietvēm, ēku logos un
vitrīnās (skatlogos), apstādījumos,
dārzos, parkos, skvēros, brīvā ainavā,
gar ceļiem, dzelzceļiem, pilsētas
laukumos, krastmalās, uz tiltiem,
estakādēm, ceļu pārvadiem, uz pagai-
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du būvēm.
IZKĀRTNES – ir informācija par
iestādes vai uzņēmuma nosaukumu,
fizisko vai juridisko personu darbības
veidu un darba laiku. Izkārtni izvieto uz veikala, uzņēmuma vai cita
attiecīga objekta fasādes, šķērsām
tai vai arī citādi piestiprina saistībā
ar attiecīgo fasādi.
SLUDINĀJUMI UN CITI
INFORMATĪVI MATERIĀLI – ir

RUDBĀRŽI
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visu veidu īslaicīga informācija:
paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi,
kurus izvieto tiem speciāli paredzētās
vietās (stendi, afišu stabi).
REKLĀMAS IZVIETOTĀJS – ir
fiziska vai juridiska persona, kurai
pieder attiecīga reklāma un, kura
vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas
nesēju un ir atbildīga par konkrētās
reklāmas izvietošanu.
PUBLISKA VIETA – ceļi, ielas,
gājēju zonas, laukumi, dzelzceļa
staciju, autoostu zāles, gaiteņi, satiksmes ejas, parki un citas speciāli
iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, kā
arī neapbūvēta vai citādi neiekārtota
valsts vai pašvaldības zeme.
I NODAĻA
VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Noteikumos paredzētā kārtība
attiecas uz reklāmu, reklāmas nesēju,
izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu
visā Skrundas novada teritorijā,
neatkarīgi no zemes, ēkas vai cita
objekta piederības.
Šie noteikumi neattiecas uz
funkcionālo informāciju: Valsts
un pilsētas dienestu norādēm (ceļa
zīmes, transporta pieturu zīmes,
ielu nosaukumu norādes u.tml.), kas
izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta
tipveida etalona.
1.2. Jautājumu par šajos noteikumos paredzēto prasību izpildi
izskata Skrundas novada pašvaldības
Būvvalde.
1.3. Tiesības izvietot izkārtni
uz attiecīgas ēkas fasādes ir
fiziskām un juridiskām personām,
kuras iesniegušas izkārtnes projektu Būvvaldē un noteiktā kārtībā
saņēmušas izkārtnes izvietošanas
atļauju.
1.4. Gadījumā, ja skatlogos
izvietotā reklāma nav saistīta ar
veikala vai uzņēmuma darbības
veidu vai pārdodamās produkcijas
sortimentu, reklāmas izvietotājam
noteiktā kārtībā jāsaskaņo Būvvaldē.
1.5. Būvvaldes arhitektam ir
tiesības dot norādījumus īpašniekiem
par uzņēmumu un veikalu skatlogu
sakārtošanu vai nomaiņu, kā arī
par izkārtņu vai reklāmas objektu
sakārtošanu. Šie norādījumi ir saistoši
visām juridiskajām un fiziskajām
personām.
1.6. Gadījumā, ja vairāki reklāmas
izvietotāji pretendē uz reklāmas
izvietošanu vienā vietā, tiesības izvietot reklāmu izšķir konkursa ceļā.
1.7. Par īslaicīgu reklāmu tiek
uzskatīta visu veidu reklāma,
īslaicīgu pasākumu organizēšanai
(sludinājumi, plakāti, afišas, transparenti, uzsaukumi (skrejlapas)):
1.7.1. Īslaicīgo reklāmu Skrundas
novada pašvaldības teritorijā atļauts

izvietot saskaņojot ar Būvvaldi, iesniedzot izvietojumu teritorijā,
1.7.2. Īslaicīgā reklāma jānoņem
3 dienu laikā pēc pasākuma norises, sakārtojot reklāmas
izvietojuma vietu.
1.8. Mainot esošās reklāmas grafisko kompozīciju, nepieciešama
atkārtota saskaņošana ar Būvvaldes
arhitektu.
1.9. Reklāmas un izkārtnes (arī
kombinācijā ar ieejas jumtiņiem,
piebūvēm u.c.), kas tiek izvietotas pie
ēkām – arhitektūras pieminekļiem,
projekta stadijā jāsaskaņo ar kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju
(attiecas arī uz durvju, to rokturu,
logu, restu un žogu jaunbūvi un
nomaiņu).
1.10. Izvietojot reklāmas, izkārtnes,
sludinājumus un citu informatīvo
materiālu, jāvadās pēc šiem noteikumiem, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Noteikumiem par
reklāmas objektu uzstādīšanu tiešā
ceļu tuvumā, apbūves Noteikumiem,
arhitektūras pieminekļu aizsardzības
noteikumiem, Valsts valodas likuma, Reklāmas likumam un likuma
“Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms
pašvaldību vēlēšanām” un citiem
normatīvajiem aktiem”.
Jāievēro šādas prasības:
1.10.1. reklāmām, izkārtnēm,
ziņojumiem, afišām un plakātiem
jābūt latviešu valodā,
1.10.2. publiskā informācijā līdzās
latviešu valodai, kuras tekstam jābūt
dominējošam, lietojamas arī citas
valodas, jā šī informācija:
1.10.2.1. nepieciešama drošības
apsvērumu dēļ (brīdinājuma un aizlieguma informācija),
1.10.2.2. attiecas uz nacionālo
kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem,
1.10.2.3. attiecas uz tādu
organizāciju sniegto informāciju, kuras saistības ar starptautisko tūrismu,
ja tās lietošanas nepieciešamība
saskaņota ar Valsts valodas centru,
1.10.2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences,
izstādes, konkursi, simpoziji u.tml.),
1.10.3. firmas preču zīmē (logotipā)
lietotais nosaukums citās valodās nav
jātulko,
1.10.4.Skrundas novada
pašvaldības teritorijā aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas
izstrādājumu, kā arī narkotiku,
pornogrāfijas un vardarbības reklāmu
izvietošana.
1.11. Skrundas pašvaldības
teritorijā reklāmas, reklāmas
nesēja vai izkārtnes izvietošana tiek
veikta saskaņā ar Skrundas novada
pašvaldības Būvvaldes projektēšanas
uzdevumu.

1.12. Projektēšanas uzdevumus nosaka reklāmas, reklāmas
nesēja projektēšanas, izvietošanas
un ekspluatācijas funkcionālos,
telpiskos un mākslinieciskos principus, ņemot vērā pilsētas apbūves
pašreizējo stāvokli, arhitektūras
raksturu, attīstības perspektīvas,
apbūves noteikumus un nepieciešamo
apkārtnes labiekārtojumu.
1.13. Projektēšanas uzdevumā
ietverto prasību izpilde ir obligāta
reklāmas un tā nesēja izvietotājam.
1.14. Visa veida reklāmām un
izkārtnēm jāatbilst pilsētas apbūves,
labiekārtošanas u.c. noteikumiem,
funkcionāli estētiskām prasībām,
tās izvietojot, jānodrošina Skrundas
pilsētai raksturīgās arhitektūras un
vides saglabāšana. Reklāmas nedrīkst
aizsegt nozīmīgas dabas ainavas
parkos un apstādījumos, tās izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas kopskata
savdabīgumu.
1.15. Reklāmas un izkārtnes
nedrīkst aizsegt arhitektūras
raksturīgās daļas, ainaviski vērtīgus
apbūves fragmentus vai citādi bojāt
pilsētas izskatu.
1.16. Reklāmas, to nesēji objekti
un izkārtnes izvietotājiem jāuztur
tehniskā un vizuālā kārtībā.
1.17. Reklāmas nesēja uzstādīšana
un ekspluatācija atļauta tikai
tad, ja veikti visi nepieciešamie
labiekārtošanas darbi apkārtnes
teritorijā.
1.18. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 20m pie sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām
vietām (baznīcām, pieminekļiem un
citām). Tas neattiecas uz reklāmu par
konkrēto objektu.
1.19. Ja reklāma izvietota
uzņēmuma, iestādes teritorijā vai
nomājamā teritorijā, uz privātīpašumā
esošām ēkām, teritorijām un
ir pārskatāma no pilsētvides,
nepieciešams Skrundas novada
pašvaldības Būvvaldes saskaņojums.
1.20. Priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālus nedrīkst izvietot tuvāk
par 50 m no valsts un pašvaldību
iestāžu un kapitālsabiedrību, (kurās
vairāk nekā 50% kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai)
, ēkām, kā arī izvietot tās autobusu
pieturu vietās.
II NODAĻA
REKLĀMAS IZVIETOŠANAS
KĀRTĪBA
2.1. Personas, kuras vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju vai
izkārtni Skrundas novada pašvaldības
teritorijā, iesniedz Būvvaldē pieteikumu saskaņā ar Būvvaldes
noteikumu vizuālās reklāmas projekta noformējumam saskaņošanai
Būvvaldei.
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2.2. Pieteikumu projektu izskata
Būvvalde un dod atļauju izvietot
konkrētu reklāmu, reklāmas nesēju
vai izkārtni, ja ievērotas visas šajos
noteikumos minētās prasības.
2.3. Reklāmas vai reklāmas nesēja
izvietotājs veic nodevas iemaksu
speciāli izveidotā norēķinu kontā.
Pašvaldības nodevu par reklāmas vai
reklāmas nesēja izvietošanu nosaka
Skrundas novada dome.
2.4. Ja reklāmas vai reklāmas
nesēja izvietotājs neizpilda Noteikumos paredzētās prasības, tiek sniegts
motivēts atteikums reklāmas vai tā
nesēja izvietošanai Skrundas novada
pašvaldības teritorijā.
2.5. Sastādot administratīvo
pārkāpumu protokolu, amatpersonām
ir tiesības dot rakstveida norādījumus
reklāmu, izkārtņu, sludinājumu u.c.
informatīvo materiālu izvietotājam,
kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldniekam,
pārvaldītājam vai lietotājam par
reklāmas nesēja un uz tā izvietotās
informācijas tehnisko un vizuālo
sakārtošanu vai demontēšanu.
2.6. Noteikumu 2.1. – 2.4. punktā
minēto norādījumu nepildīšanas
gadījumā Būvvaldei ir tiesības noņemt
reklāmu, reklāmas nesēju, izkārtni,
sludinājumu un citu informatīvo
materiālu uz izvietotāja rēķina, vai
arī uz zemes, ēkas pārvaldītāja vai
lietotāja rēķina, ja uz viņam piederošā
vai viņa pārvaldījumā esošā īpašuma
izvietota Būvvaldes nesaskaņota
reklāma.
III NODAĻA
NODEVA PAR REKLĀMU,
SLUDINĀJUMU, AFIŠU
I Z V I E TO Š A N U P U B L I S K Ā S
VIETĀS (skatīt tabulu)
IV NODAĻA
KONTROLE UNATBILDĪBAPAR
NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
4.1. Par šo noteikumu pārkāpšanu
administratīvi atbildīgs reklāmas,
reklāmas nesēja, izkārtnes,
sludinājuma un citu informatīvo
materiālu izvietotājs.
4.2. Par šo noteikumu pārkāpšanu
administratīvi atbildīgs ir zemes vai
cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs,
lietotājs vai nomnieks, ja uz viņam
piederošā vai viņa pārvaldījumā
esošā īpašuma izvietota Būvvaldes
neatļauta reklāma, reklāmas nesējs,
izkārtne vai cits informatīvais
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materiāls.
4 . 3 . Va i n ī g a j a i p e r s o n a i i r
pienākums Būvvaldes noteiktajā
termiņā novērst noteikumu
pārkāpumu.
4.4. Personai, kura ir pieļāvusi
šo noteikumu pārkāpumu un to nav
novērsusi Būvvaldes noteiktajā
termiņā, var piemērot šādus
administratīvos sodus:
4.4.1. brīdinājumu;
4.4.2. fiziskām personām naudas
sodu līdz Ls 250.00, bet juridiskajām
personām naudas s o d u l ī d z L s
1000.00.
4.5. Par šo noteikumu neievērošanu
un pārkāpšanu administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt sekojošas
amatpersonas un institūcijas:
4.5.1. Skrundas novada domes
deputāti,
4.5.2. Skrundas novada pašvaldības
izpilddirektors,
4.5.3. Policijas darbinieki,
4.5.5. Skrundas novada pašvaldības
būvvaldes vadītājs un arhitekts,
4.5.6. Pašvaldības iestāžu amatpersonas savas kompetences ietvaros,
ja tiesības sastādīt administratīvo
protokolu viņiem ir noteiktas ar Skrundas novada domes priekšsēdētāja
rīkojumu.
4.6. Administratīvais protokols
tiek nosūtīts izskatīšanai Skrundas
novada pašvaldības Administratīvajai
komisijai.
V NODAĻA
NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
5.1. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās dienu spēku zaudē:
5.1.1. Skrundas pilsētas ar lauku
teritoriju domes 26.07.2007. sēdē
(prot. Nr. 11, 6.§) a p s t i p r i n ā t i e
saistošie noteikumi Nr. 3/2007 “Par
reklāmu, izkārtņu, sludinājumu
un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Skrundas pašvaldības teritorijā”;
5.1.2. Skrundas pilsētas ar lauku
teritoriju domes 20.09.2000. sēdē
(prot. Nr. 9, 10.§ 2.p.) apstiprinātie
saistošie noteikumi Nr. 3 “Nodeva par
reklāmu un sludinājumu izvietošanu
publiskās vietās”.
APSTIPRINĀTI ar Skrundas
novada domes 22.06.2010. sēdes
lēmumu (prot. Nr. 10, 12.§)

Nodevas objekts

Likme (Ls/m2,
t.sk. nepilnu)

1. Reklāmas izvietošana uz laiku līdz 7 dienām

3.00

2. Reklāmas izvietošana uz laiku līdz 30 dienām

20.00

3. Reklāmas izvietošana uz laiku līdz 1 gadam

60.00

4. Sludinājumu, afišu izvietošana publiskās vietās
līdz 7 dienām

1.00

Saistošie noteikumi Nr. 30/2010 “Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju
aizsardzības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 11. punktu
1. Vispārīgie noteikumi
Saistošajos noteikumos lietoti šādi
termini:
Pakalpojumu sniedzējs–
uzņēmums, kurš ūdensapgādes un
kanalizācijas nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus.
Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu lietotājs (turpmāk- Pakalpojumu lietotājs) - fiziskas vai juridiskas personas, kuras no pakalpojumu sniedzēja saņem ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus.
Klients- Pakalpojumu lietotājs,
kurš ar Pakalpojumu sniedzēju
noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu lietošanu. Par klientu netiek uzskatīti daudzdzīvokļu māju
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dzīvokļu īpašnieki, īrnieki un izīrētāji,
kuri ūdeni saņem no kopīpašumā
piederošajiem cauruļvadiem.
Blakusklients - Pakalpojumu
lietotājs, kas saņem šos pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzēja jau
esoša Klienta iekšējiem vai pagalma
tīkliem, šķērsojot cita īpašnieka zemi,
kā arī noslēdz līgumu ar Klientu par
šo pakalpojumu lietošanu.
Notekūdeņi – ražošanas
notekūdeņi, kas radušies
uzņēmējdarbības un ražošanas vietās
un nav kvalificējami kā sadzīves vai
lietusūdeņi, sadzīves notekūdeņi, ja
tie radušies publiskās un dzīvojamās
ēkās un sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko,
higiēnas un sadzīves darbību dēļ, un
lietus notekūdeņi, ja tie tiek novadīti
kanalizācijas tīklā.

NĪKRĀCE
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Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli,
kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām
uz celtniecības laiku, un tīkli, kuri
izbūvēti un tiek ekspluatēti par
pakalpojumu lietotāja līdzekļiem,
un neatbilst Latvijas Republikas
Ministru kabineta 01.02.2000.noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”
(turpmāk – Latvijas būvnormatīvs).
Verifikācija – atbilstības noteikšana
normatīvajiem aktiem.
Segtie darbi – būvdarbi, kuru
apjoma un kvalitātes kontroli pēc
tiem sekojošo būvdarbu veikšanas
nav iespējams izdarīt bez īpašiem
pasākumiem vai papildu darba, kā arī
finanšu un citu resursu piesaistīšanas.
Tīklu apkalpošanas robežu akts –
Pakalpojumu sniedzēja un Klienta
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vai Klienta un blakusklienta sastādīts
akts, kurā norādītas robežas, kādās
ūdensvada un kanalizācijas tīklus
apkalpos katra puse.
1.1. Noteikumi ir saistoši visām
fiziskām un juridiskām personām,
kas ir Skrundas novada Pakalpojumu
lietotāji, un Pakalpojumu sniedzējiem
Skrundas novadā.
1.2. Pakalpojumu sniedzēja uzdevumi:
1.2.1. dzeramā ūdens ieguve
un ražošana atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru
kabineta 29.04.2003. noteikumu
Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība”
prasībām;
1.2.2. dzeramā ūdens piegāde,
nodrošinot ūdens spiedienu
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ūdensvada tīklā atbilstoši Latvijas
būvnormatīvam LBN 222-99;
1.2.3. no ūdensvada tīkla piegādātā
dzeramā ūdens realizācija;
1.2.4. notekūdeņu savākšana
un novadīšana līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu
attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpnē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.01.2002.
noteikumu Nr.34 „Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
prasībām.
1.3. Pakalpojumu sniedzēja
valdījumā un apkalpes zonā ir:
1.3.1. ielas ūdensvada tīkli un
pievadi līdz pirmā zemes gabala
robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā
sakrīt ar zemes gabala robežu, vai līdz
privātkrānam, kvartāla un īszaru tīkli
(tīkli, kuri pievienoti ielas ūdensvada
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tīkliem un kuriem pievienoti divi
vai vairāki objekti), ja tie nodoti
Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomā
vai koncesijā;
1.3.2. cauruļvadu armatūra,
plāksnītes ar norādi par hidrantu,
armatūras un aku atrašanās vietu;
1.3.3. saimnieciskās kanalizācijas
ielu tīkli un ēku izvadi līdz kontrolakai, kas atrodas 1,5 m attālumā aiz
zemes gabala robežas, kura paralēla
ielas sarkanajai līnijai, notekūdeņu
kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas
ārpus ielu sarkanajām līnijām gar ēku
apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē,
nomā vai koncesijā, tīklu cauruļvadu
armatūra un skatakas.
1.4. Pakalpojumu lietotāja īpašumā
vai valdījumā esošie ūdensvada
un kanalizācijas tīkli un būves tiek
ekspluatētas un remontētas par viņa
līdzekļiem.
2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
pievienošana blakus esošā īpašuma
ūdensvadam un kanalizācijai
2.1. Ja objektu nav iespējams
tieši pievienot novada ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut
pievienot objekta ūdens pievadu
un kanalizācijas izvadu saskaņā ar
šiem Noteikumiem jau esoša Klienta
iekšējiem vai pagalma tīkliem aiz
Klienta īpašumā vai valdījumā esošā
ūdens patēriņa skaitītāja, kā arī
šķērsojot cita īpašnieka zemi, ja:
2.1.1. pievienošanās rakstiski
saskaņota ar Klientu un zemes
īpašnieku;
2.1.2. pievienošana nepasliktina
ūdens piegādi citiem Klientiem;
2.1.3. sastādīts tīklu apkalpošanas
robežu akts.
2.2. Par objekta pievienošanas projekta saskaņošanu ar zemes īpašnieku
un objekta īpašnieku atbilstoši
Vispārīgajiem būvnoteikumiem ir
atbildīgs projekta vadītājs.
2.3. Blakusklients par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu slēdz līgumu ar
Klientu.
3. Ūdens patēriņa skaitītāji
3.1. Pakalpojumu sniedzējam
un Klientam atkarībā no tā, kura
valdījumā (īpašumā) atrodas
ūdens patēriņa skaitītājs, par saviem līdzekļiem ir jānodrošina šādu
prasību izpilde:
3.1.1. „B” precizitātes klasei
atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšana ūdensvada pievados;
3.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju
pārbaude un verifikācija.
3.2. Klientam jāievēro šādi noteikumi:
3.2.1. jāuztur ūdens skaitītāja
atrašanās vietās tīrība un kārtība;
3.2.2. pēc Pakalpojumu sniedzēja
pieprasījuma jānodrošina pieeja
ūdens patēriņa skaitītājam tā stāvokļa
pārbaudei un rādījumu nolasīšanai;
3.2.3. jāaizsargā ūdens patēriņa
skaitītāja mezgls no aizsalšanas.
3.3. Ja Klientam radušās šaubas
par Pakalpojumu sniedzēja valdījumā
esošo ūdens patēriņa skaitītāju
pareizību, viņš ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojumu sniedzējam tos pārbaudīt.
Ja pārbaudē skaitītāju rādījumu
kļūda nepārsniedz pieļaujamo normu,
pārbaudes izdevumus sedz Klients,
bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu
– ūdens patēriņa skaitītāju nomaina
Pakalpojumu sniedzējs par saviem
līdzekļiem.
4. Ugunsdzēsības ierīces

4.1. Ja Klienta ūdens mērītāja
mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu
ugunsdzēsības un iekšējo hidrantu
un iekšējo ugunsdzēsības krānu
darbību, Pakalpojumu sniedzējs
noplombē apvadlīnijas aizbīdni
noslēgtā stāvoklī. Klients ir atbildīgs
par plombas tehnisko stāvokli un
saglabāšanu.
4.2. Noņemt plombu no
apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības
dienestam veicot ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi. Klientam 24
stundu laikā jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa
noplombēšanai.
4.3. Pakalpojumu sniedzējs
atsevišķos gadījumos var atļaut Klientam lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiks
samaksāts atbilstoši ūdens patēriņa
skaitītāju rādījumiem vai pamatojoties uz aprēķiniem.
5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu
un būvju ekspluatācija un aizsardzība
5.1. Pakalpojumu sniedzēja
valdījumā un apkalpes zonā esošos
ūdensvada un kanalizācijas tīklus,
ūdensvada pievadus un kanalizācijas
izvadus (saskaņā ar noteikumu
1.4.punktu) ekspluatē un remontē
Pakalpojumu sniedzējs.
5.2. Lai nodrošinātu ūdensvada un
kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un
drošību ir jāievēro ūdensvadiem un
kanalizācijas spiedvadiem aizsargjoslas 5m katrā pusē no cauruļvada
malas un gar pašteces kanalizācijas
vadiem 3m katrā pusē no cauruļvada
malas.
5.3. Vietās, kur atrodas ūdensvada
un kanalizācijas tīkli, aizliegts
aizkraut pievedceļus un pieejas
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
objektiem, aizliegts veikt darbus
ar triecienmehānismiem, nomest
smagumus. Jābūt iespējai brīvi
piebraukt speciālajai tehnikai un
mehānismiem, lai varētu likvidēt
avāriju un veikt profilaktiskos darbus, kā arī Pakalpojumu sniedzējs
jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūtu
savā bilancē esošajiem ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas
zemes gabalu īpašnieku, uzņēmumu
un organizāciju teritorijā.
5.4. Aizliegts:
5.4.1. novietot uz ūdensvada un
kanalizācijas tīkliem, armatūrām,
skatakām un hidrantiem materiālus
un citus priekšmetus;
5.4.2. celt jebkādas būves virs
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
5.4.3. nepiederošām personām
veikt jebkādus darbus ūdensvada un
kanalizācijas tīklos.
5.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par
savas ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas tehnisko apkopi un darbību.
Ja Klients savām vajadzībām izmanto
vietējos ūdens avotus (artēziskos
urbumus), šiem ūdensvada tīkliem
jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa
spraugu) no ūdensvada tīkliem,
pa kuriem ūdens tiek piegādāts no
centralizētā ūdensvada. Klientam
jāseko ūdensvada un kanalizācijas
iekšējo tīklu un armatūras tehniskajam stāvoklim, un jebkura noplūde
nekavējoties jālikvidē par saviem
līdzekļiem.
5.6. Klientam jāsaglabā visa savā
īpašumā vai valdījumā izbūvēto
ūdensvada un kanalizācijas iekārtu
tehniskā dokumentācija.
5.7. Objektiem, kuros tiek
veikti rekonstrukcijas darbi, kā

arī objekta īpašnieka maiņas
gadījumā, ja nav kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas, jāveic
cauruļvadu televīzijas inspekcija
(caurskate) par īpašnieka līdzekļiem.
5.8. Klientam kanalizācijas tīklā ir
atļauts ievadīt notekūdeņus:
5.8.1. kuri neapdraud un nekaitē
notekūdeņu novadīšanas ietaisēm
vai tur nodarbinātām personām un
neapgrūtina šo ietaišu darbību;
5.8.2. kuri nesatur cietus
priekšmetus (tekstilizstrādājumi,
smiltis, grunts, būvgruži, virtuves
atkritumi, raugs, personīgās higiēnas
priekšmeti un citas lietas, kas var
veicināt tīklu aizsērēšanu);
5.8.3. kuru temperatūra nepārsniedz
50 º C;
5.8.4. kuru pH ir robežās 6,5 – 8,5;
5.8.5. kuros piesārņojošo vielu
saturs nepārsniedz daudzumu, kas
norādīts 1. tabulā.
5.9. Klientam kanalizācijas tīklā
ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kas
satur:
5.9.1. degošus piemaisījumus
un izšķīdinātas gāzveida vielas,
kuras veicina uzliesmojošu rašanos
kanalizācijas tīklā;
5.9.2. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai
bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa
dioksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.)
izdalīšanos;
5.9.3. radioaktīvas vielas;
5.9.4. naftas produktus;
5.9.5. eļļas un taukus daudzumos,
kas pārsniedz, 1. tabulā norādītos
daudzumus;
5.10. Dzeldas ciemata notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās atļauts novadīt
notekūdeņus, kuru piesārņojošo vielu
saturs nepārsniedz 2. tabulā norādītos
daudzumus.
5.11. Aizliegts bez saskaņošanas ar
Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas
skataku lūkās izliet notekūdeņus,
iztukšot asenizācijas cisternas, izmest
cietos atkritumus, novadīt atkušņa
ūdeņus.
5.12. Klientam ir jāsagatavo
iekšējie tīkli un armatūra, kā arī
ūdens mērīšanas mezgli darbam ziemas apstākļos.
5.13. Klientam piederošās ēkās
ar pagraba telpām, kur ir ierīkotas
sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi,
trapi u.c.) un drenāžas sistēmas,
aizliegts uzglabāt produktus, kā arī
jāierīko aizbīdņi uz kanalizācijas
izvada.
5.14. Ja Pakalpojumu sniedzēja
pārstāvis konstatē šo noteikumu un
savas kompetences ietvaros Latvijas
būvnormatīvu pārkāpumus, Klienta
pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts
akts, norādot trūkumu novēršanas
laiku. Klienta atteikšanās parakstīt
aktu neatbrīvo viņu no atbildības un
pienākuma novērst trūkumus.
5.15. Ja Klienta ūdensvada
pievadam, kanalizācijas izvadam
un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav
hermētiski aizvērtas revīzijas, ir
bojātas sanitārās iekārtas, netiek
ievēroti šie noteikumi un Latvijas
būvnormatīvi, par appludinātajām
telpām un materiālajiem zaudējumiem
atbildīgs ir Klients.
5.16. Par zaudējumiem, kas radušies
Klienta īpašumā vai valdījumā esošo
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs ir
Klients.
5.17. Klientam jāuzrauga
ūdensvada pievada aizbīdņi un
aizbīdņa kapes, savas teritori-
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jas robežās esošās ūdensvada un
kanalizācijas ietaise (caurules, ūdens
patēriņa skaitītāji, lūkas, skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes
u.c.) nepieļaujot to bojāšanu,
appludināšanu un aizsalšanu, kā
arī jāattīra no atkritumiem, ledus
un sniega skataku vāki. Jāseko, lai
uzstādītās plombas netiktu noņemtas
vai bojātas, jānodrošina virszemes
ūdeņu novadīšana no skatakām.
Klientam jāatļauj izvietot uz ēku
sienām vai žogiem plāksnītes ar
norādi par hidrantu, armatūras vai
skataku atrašanās vietu.
5.18. Klients nav tiesīgs bez
saskaņošanas ar Pakalpojumu
sniedzēju pārtraukt ūdens piegādi un
notekūdeņu novadīšanu Blakusklientiem.
5.19. Ja Klients konstatē ūdensvada
un kanalizācijas tīklu un būvju
bojājumus, nekavējoties jāziņo par
to Pakalpojumu sniedzējam.
5.20. Klientam pilnā apmērā
jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja
zaudējumi par bojātiem ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem un būvēm,
kā arī izdevumi notekūdeņu
attīrīšanas normāla tehnoloģiska
procesa atjaunošanai kanalizācijas
attīrīšanas iekārtās, ja tie radušie,
Klientam pārkāpjot šo noteikumu
5.8.un 5.9.punktā minētās prasības.
Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai
personai jāsamaksā valsts uzraudzības
iestāžu uzliktais naudas sods par
ūdenstilpnēm un zivsaimniecībai
nodarītajiem zaudējumiem, kuri
radušies kaitīgajām vielām no novada
kanalizācijas sistēmām ieplūstot
ūdenstilpnēs.
5.21. Pašvaldības, atbildīgo valsts
institūciju un objektu īpašnieku
dienestam kontroles un uzraudzības
nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu
teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par
to brīdinot zemes īpašnieku, bet,
ja tiesības lietot zemi nodotas citai
personai, - zemes lietotāju.
6. Administratīvā atbildība par
noteikumu pārkāpšanu

6.1. Par noteikumu
3.1.2.apakšpunktā un 5.3., 5.4.,
5.8., 5.9.punktā minēto prasību
pārkāpumiem personas var tikt
sodītas ar naudas sodu līdz Ls 50, par
atkārtotiem pārkāpumiem – Ls 250.
6.2. Par noteikumu 6.16.punkta
pārkāpumu Klients var tikt sodīts ar
naudas sodu līdz Ls 10.
6.3. Noteikumu izpildi kontrolēt un
sastādīt administratīvos protokolus
savas kompetences robežās ir tiesīgas
šādas amatpersona;
6.3.1. Skrundas novada pašvaldības
izpilddirektors,
6.3.2. Polcijas darbinieki,
6.3.2. Pakalpojumu sniedzēja
amatpersonas, ja tiesības sastādīt
administratīvo protokolu viņiem
noteiktas ar Skrundas novada domes
lēmumu.
6.4. Administratīvos protokolus
izskata Skrundas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
6.5. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu
izpildīšanas.
6.6. Policijas tiesības kontrolēt šo
noteikumu izpildi reglamentē LR
likums „Par policiju”.
7. Pārejas noteikumi
7.1. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to pilna
teksta publicēšanas vietējā laikrakstā.
7.2. Pakalpojumu sniedzēja un
Klienta attiecības, kas nav noteiktas
šajos noteikumos, regulē Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8. Noslēguma jautājumi
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās
dienu spēku zaudē Nīkrāces pagasta
padomes 21.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 1/2003 “Nīkrāces pagasta
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības noteikumi”.
APSTIPRINĀTS Skrundas novada
domes 2010.gada 28. decembra sēdē
/protokola Nr. 22, 2.§/

1.tabula. Sadzīves notekūdeņi
Parametri

Mērvienība

Pieļaujamā koncentrācija ieplūdē

BSP 5

mg/litrs

250

SV

mg/litrs

325

ĶSP

mg/litrs

500

N kop.

mg/litrs

30

P kop.

mg/litrs

7

Cinks

mg/litrs

0.2

Hroms

mg/litrs

0.07

Kadmijs

mg/litrs

0.02

Niķelis

mg/litrs

0.1

Svins

mg/litrs

0.05

Varš

mg/litrs

0.05

Dzīvsudrabs

mg/litrs

0.005

Naftas
produkti

mg/litrs

4.0

SVAV

mg/litrs

2.5

Tauki

mg/litrs

30

2. tabula. Dzeldas ciemata NAI notekūdeņi

Parametrs

Mērvienība

BSP5

mg/litrs

Pieļaujamās
koncentrācijas
ieplūdē

Ārkārtas situācijā
īslaicīgi pieļaujamās
maksimālās normas,
24 h

260

700

SV

mg/litrs

325

800

ĶSP

mg/litrs

500

2200

N kop.

mg/litrs

60

80

P kop.

mg/litrs

25

Tauki

mg/litrs

10

40

Naftas
produkti

mg/litrs

3

12
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Saistošie noteikumi Nr. 2/2011 “Par
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
maksas pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar LR Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 17.
panta otro un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus,
kā arī maksu par aģentūras telpu lietošanu saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras
naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību vai skaidrā naudā,
iemaksājot aģentūras kasē.
3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var
izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto
nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Āgentūru saimnieciskās darbības
nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai .
4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Skrundas novada
domes 29.09.2009. lēmums Nr. 12 (prot. Nr. 10) “Par p/a “Sociālais dienests”
maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
APSTIPRINĀTS Skrundas novada domes 2011.gada 25. februāra sēdē
/protokola Nr. 3, 13.§/
PIELIKUMS Skrundas novada domes 25.02.2011. saistošiem noteikumiem
Nr. 2/2011 (prot. Nr. 3, 13.§)
Skrundas novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi
1. Veļas mazgāšana – Ls 1.00 par vienu reizi,

2011. gada 8.aprīlis

7

2. Dušas izmantošana – Ls 0.70 par vienu reizi,
3. Telpu īre:
3.1. Rudbāržu sociālās aprūpes centrā (28 m2) – Ls 1.00 par vienu stundu,
3.2. Rudbāržu sociālās aprūpes centrā dienesta viesnīca - Ls 2.00 par vienu diennakti.

Saistošo noteikumu Nr. 2/2011 “Par pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumiem”paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības
pamatojums

2010. gada 01. janvārī stājies spēkā Publisko aģentūru likums jaunā
redakcijā. Likuma 2. panta otrās daļas un 17.panta otrās un ceturtā daļa
nosaka, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to
cenrādi apstiprina dome ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Iepriekš
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi bija
apstiprināti ar Skrundas novada domes 29.09.2009. sēdes lēmumu.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
sniegtos maksas pakalpojumus, to izcenojumus, samaksas kārtību un
līdzekļu izlietošanu.

Informācija par plānoto projekIenākumi no aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir zemi.
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu Salīdzinājumam ar 2010. gadu izcenojumi nav mainījušies.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par
administratīvajām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar
privātpersonām, jo saistošie noteikumi nodrošina aģentūras darbības
atbilstību Publisko aģentūru likuma 2. panta otrās daļas un 17. panta otrās un
ceturtās daļas nosacījumiem.

Domes 2011. gada 24. marta sēde
Administratīvie jautājumi
Dome apstiprināja pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” 2010.
gada publisko pārskatu, Skrundas
novada pašvaldības dienesta autotransporta izmantošanas noteikumus,
starpnovadu izglītības iestāžu pedagogu apvienības darbības nolikumu.
Dome atcēla Skrundas novada
domes 27.01.2011. lēmumu (prot. Nr.
2, 15.§) “Par komandējumu domes
priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai”
un piešķīra domes priekšsēdētājai
atmaksātas ikgadējā atvaļinājuma dienas no 19.04.2011. līdz 21.04.2011.,
domes priekšsēdētājas atvaļinājuma
laikā viņas pienākumus pildīs vietnieks Ainārs Zankovskis, nosakot
atlīdzību 30% apmērā no domes
priekšsēdētājas mēneša darba algas.
SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” jautājumi
Dome apstiprināja SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” 2010. gada
pārskatu. Dome nolēma iznomāt SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”,
reģ. Nr. 41203022001, uz 1 gadu telpas 53.8 m2 platībā un noslēgt telpu
nomas līgumu, nosakot nomas maksu
Ls 0.20/m2 + PVN.
Dome izdarīja izmaiņas Skrundas novada domes 28.12.2010.
sēdē apstiprinātajā deleģēšanas
līgumā ar SIA “Skrundas komunālā
saimniecība”, pievienojot līgumam
pielikumus Nr. 3, 4, kā arī izdarīja
izmaiņas deleģēšanas līgumā,
nododot SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” pārvaldīšanai
un apsaimniekošanai mājas
“Grenčukrogs” un “Vijolītes”,
Rudbāržu pagastā.
Par 2011. gada SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” revidenti
dome apstiprināja Lidiju Gailāni.
Dzīvokļu jautājumi
Dome noteica dzīvoklim Sieksātes
pagasta namā, Rudbāržu pagastā, ar
kopējo platību 50.7 m2, koplietošanas
telpas 4.36 m2 īres maksu Ls 7.17/
mēnesī (Ls 0.13/m2), maksu par
ūdeni un kanalizāciju Ls 1.98/mēnesī,
maksu par apkuri Ls 60.85/mēnesī, no
kuriem maksa par malku Ls 25.36/
mēnesī, kurinātāja alga Ls 35.5/
mēnesī.
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Dome noteica Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, ar 01.04.2011.
īres maksu Ls 0.15/m2, kā arī segt
pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres
maksas starpību Ls 294.75 (divi
simti deviņdesmit četri lati un 75
santīmi) apmērā. Finansējuma avots
– 2011. gada Raņķu pagasta mājokļu
apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi.
Dome uzņēma vienu iedzīvotāju
dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personu, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā.
Dome nolēma izslēgt divas personas Skrundas novadā no dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistra.
Nekustamo īpašumu jautājumi
Dome piešķīra AS „Latvenergo” bilancē esošām transformatoru
būvēm STP-6007 nosaukumu un
adresi „Transformators STP-6007”
Saldus iela 12A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; STP-6017
nosaukumu un adresi „Transformators STP-6017”, Rūnaiši, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
STP-6008 nosaukumu un adresi
„Transformators STP-6008”, Pumpuri, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome piešķīra Skrundas novada
pašvaldībai piekrītošam 0.2484 ha
lielam zemes gabalam Ciecerē, Skrundas pagastā, nosaukumu un adresi
Cieceres iela 4B, Ciecere, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis –
transportlīdzekļu garāžu apbūve.
Dome piešķīra Skrundas novada
pašvaldībai piekrītošam 15.8 ha
lielam zemes gabalam Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, nosaukumu
„Antuļu centrs”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3307. Zemes gabala lietošanas
mērķis – lauksaimniecība.
Dome piešķīra Skrundas novada
pašvaldībai piekrītošam 5.4 ha lielam
zemes gabalam „Pie Antuļu centra”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,
nosaukumu „Jaunantuļi”, Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3307. Zemes gabala lietošanas
mērķis – lauksaimniecība.
Dome piešķīra Skrundas novada
pašvaldībai piekrītošam 7.5 ha lielam
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zemes gabalam „Pie Jauncieceres”, Ciecerē, Skrundas pagastā,
nosaukumu „Lejasciecere”, Ciecere,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – lauksaimniecība.
Dome piešķīra Skrundas novada
pašvaldībai piekrītošam 15.8 ha
lielam zemes gabalam Raņķu pagastā,
nosaukumu „Ulmaņu priedītes”,
Raņķu pagasts, Skrundas novads,
LV-3323. Zemes gabala lietošanas
mērķis – mežsaimniecība.
Dome piešķīra Skrundas novada
pašvaldībai piekrītošam 21.5 ha
lielam zemes gabalam Rudbāržu
pagastā, nosaukumu „Nogāze”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324. Zemes gabala lietošanas
mērķis – lauksaimniecība.
Dome piešķīra Skrundas novada
pašvaldībai piekrītošam 15.4 ha lielam
zemes gabalam Rudbāržu pagastā,
nosaukumu „Zem dārziņiem”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324. Zemes gabala lietošanas
mērķis – lauksaimniecība.
Dome piešķīra Skrundas novada
pašvaldībai piekrītošam 18.1 ha
lielam zemes gabalam Rudbāržu
pagastā, nosaukumu „Pie Jaunvanagiem”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3324. Zemes gabala
lietošanas mērķis – lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību
„Mācītājmuiža”, Skrundas pagastā.
Atdalāmiem zemes gabaliem 25.22
ha platībā un 9.48 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Dūrupe”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV –
3326. Zemes lietošanas mērķis–
lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību
„Roždārzi”, Raņķu pagastā.
Atdalāmam zemes gabalam 26.68 ha
platībā piešķīra nosaukumu „Kraķi”,
Raņķu pagasts, Skrundas novads,
LV – 3323. Zemes lietošanas mērķis
– lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Meža
Priednieki”, Nīkrāces pagastā, un
atdalāmo zemes gabalu 9.0 ha platībā
pievienoja piederošam īpašumam
„Priednieki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. Atdalāmam zemes
gabalam piešķīra nosaukumu „Priednieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320. Zemes lietošanas
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mērķis – lauksaimniecība.
Dome piešķīra adreses telpu
grupām mājīpašumam Amatnieku
ielā 16, Skrundā.
Dome izmainīja adresi adreses objektam ”Strautiņi”, Vēju iela, Dzelda,
Nīkrāces pagasts, uz adresi Vēju iela
3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320.
Dome apstiprināja ielai „6282D011
Jasmīnu iela”, Rudbāržu pagastā,
0.1377 ha platībā, nosaukumu
„6282D011 Jasmīnu iela”, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324. Zemes gabala lietošanas
mērķis– zeme zem koplietošanas
ceļiem – ielām, šosejām, tuneļiem,
tiltiem, estakādēm u.c., un
apstiprināja ielai „6282D012 Alejas
iela”, Rudbāržu pagastā, 1.1369 ha
platībā, nosaukumu „6282D012 Alejas iela”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3325. Zemes
gabala lietošanas mērķis – zeme
zem koplietošanas ceļiem – ielām,
šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm
u.c., apstiprināja ielai „6282D013
Kalna iela”, Rudbāržu pagastā,
0.4122 ha platībā un 0.1571 ha
platībā, nosaukumu „6282D013 Kalna iela”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3325. Zemes
gabalu lietošanas mērķis – zeme
zem koplietošanas ceļiem – ielām,
šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm
u.c.
Dome nomās zemes gabalu „Kalna Kušaiņi”, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, 15.2 ha platībā, ūdensvada
izbūvei uz 10 gadiem ar nomas maksu
5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā, t.i. Ls 188.48 (viens
simts astoņdesmit astoņi lati un 48
santīmi). Zemes kadastrālā vērtība
Ls 3769.60 (trīs tūkstoši septiņi simti
sešdesmit deviņi lati un 60 santīmi)
(kadastrālā vērtība var mainīties pa
gadiem).
Dome nolēma izdalīt 80 m2 lielu
zemes gabalu no zemes gabala „Dzirnavas”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,
AS „Latvenergo” valdījumā esošās
transformatoru apakšstacijas STP6053 uzturēšanai un piešķīra AS
„Latvenergo” valdījumā esošai transformatoru apakšstacijai STP-6053 un
zemes gabalam 80 m2 platībā nosaukumu un adresi „Transformators
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STP-6053”, Jaunmuiža, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3307.
Zemes gabala lietošanas mērķi – ar
maģistrālajiem elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas
un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve.
Dome noteica servitūta ceļu zemes
gabalam „Dzirnavas”, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, par labu zemes
gabalam „Transformators STP6053”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Kalna Kušaiņi”, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, zemes ierīcības projektu
zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Citi jautājumi
Dome nolēma palielināt SIA “Skrundas TV”, reģ. Nr. 50003293241,
pamatkapitālu par LVL 6000.00
(seši tūkstoši latu) un iemaksāt SIA
“Skrundas TV” kontā pamatkapitāla
palielināšanai naudas summu
attiecīgajos termiņos
Dome atļāva A. B., dzīvo Skrundā,
Skrundas novadā, atslēgt centralizēto
apkures sistēmu dzīvoklī, ievērojot
Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju
domes 12.12.2000. noteikumu “Noteikumi par centralizētās apkures
sistēmas atslēgšanu dzīvokļos Skrundas pilsētā” nosacījumus.
Dome piekrita atļaujas
izsniegšanai biedrībai “B&K Rallijs”, reģ. Nr. 40008105473, adrese Reiņu
meža iela 16 –
10, Liepāja, LR čempionāta 3. posma
rallijsprintā sporta automašīnām
organizēšanai, ātrumposmiem izmantojot pašvaldības autoceļus posmā
Sieksāte – Valtaiķi, sacensību laikā
slēdzot satiksmi, kā arī nolēma slēgt
līgumu ar biedrību “B&K Rallijs” par
autoceļu sakārtošanu pēc sacensībām.
Dome novirzīja ģimeņu biedrības
“Atvasītes”, reģ. Nr. 40008030588,
valdes priekšsēdētājas Sarmītes
Geines 17.03.2011. iesniegumu
izskatīšanai sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejai.
Informāciju sagatavoja projektu speciāliste Kristīne Vērdiņa
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Tuvojas Skrundas svētki

2011. gada 8.aprīlis

Notikumu kalendārs
Skrundā

Kazdangas pūtēju orķestris ieskandina
2010.gada Skrundas svētkus.
13. un 14. maijā svinēsim Skrundas svētkus. Šogad abas dienas svētku laikā izdzīvosim kā Neatkarīga Skrundas
novadvalsts, kurā iedzīvotāji varēs saņemt īpašo skrundenieka pasi, kas derīga svētku dienām. Sestdien būs iespējams
reģistrēt laulību uz vienu dienu. Pilsētas centrā tiks izveidots krēsls mūsu novada konsīlijam (deputātiem), tajā
svētku laikā varēs iesēsties ikviens, atstājot savu vēlējumu pilsētai. Kā neatkarīgai valstij mums būs arī sava nauda.
Izdzīvosim savu neatkarību!
Piektdienas pēcpusdienā svētkus atklāsim evaņģēliski luteriskajā baznīcā, vēlāk uz aktivitātēm Skrundas estrādē
aicinās deju un aerobikas festivāls „Aiziet!’’. Tradicionāli būs arī piektdienas orientēšanās nakts pasākums ģimenēm
„Jāņtārpiņu karnevāls” un , protams, disko nakts līdz pirmajiem rīta gaiļiem.
Sestdiena iesāksies ar tradicionālo zivju un pilsētas modināšanu, novada amatiermākslas un skolu interešu kolektīvu
koncertiem ielās un laukumos, tirdziņiem, izstādēm un citām aktivitātēm. Saldus iela šogad būs piepildīta ar sportiskām
darbībām – Ghetto Basket (Ghetto Basket ir pasākums, kas apvieno dažādas ielu kultūras - strītbolu, ielu un hip hop
dejas, ielu futbolu, ielu vingrošanu un daudzas citas, kopā veidojot lielisku pasākumu), vietējie spēka vīri, triālisti.
Arī ģimenes varēs iesaistīties rāpošanas sacīkstēs, kurās šogad aicināti startēt lieli un mazi.
Par ēdiena baudīšanu rūpēsies Gunta Stepanova ar savu komandu. Šogad varēsiet nogaršot īpašo Skrundas ēdienu.
Svētkos brauksim pa Ventu ar laivām ar saukli „Mans ministru kabinets…’’. Sacentīsimies netradicionālajās sporta
spēlēs, baudīsim koncertu ‘’Zvaigžņu mirdzumā’’, ballēsimies kopīgajā Tautas ballē un izbaudīsim nakts koncertu
pie kultūras nama ar svētku uguņošanu pusnaktī.
Gaidīsim ikvienu!
Teksts- Loreta Robežniece, foto- Ieva Benefelde

Orientēšanās Skrundā

Latvijas orientēšanās sporta
vasaras sezonu jau tradicionāli
iesāks starptautiskās sacensības
„Kurzemes Pavasaris 2011”, kas 9.
un 10. aprīlī notiks Skrundā.
Sacensības tiek rīkotas jau devīto
gadu un tās organizē orientēšanās
klubs „Saldus” sadarbībā ar Latvijas
orientēšanās federāciju un Skrundas
novada domi.
Dalībnieki dažādās vecuma un
grūtības pakāpes grupās sacentīsies
divas dienas un uzvarētāju noteiks
divu dienu sacensību rezultātu summa.
Jau vairākus gadus sacensības
„Kurzemes Pavasaris” ir Latvijas kausa pirmais posms, bet kopš
2007.gada viena sacensību diena
tiek vērtēta pasaules ranga ieskaitē
(WRE).
Ar katru gadu sacensību dalībnieku
skaits ir audzis, piesaistot dalībniekus
arī no ārvalstīm. 2010.gada sacensībās

piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku
no visām Baltijas valstīm, kā arī
Somijas, Zviedrijas un Baltkrievijas.
Savu nosaukumu sacensības ir
ieguvušas, jo tiek rīkotas Kurzemē
agrā pavasarī. Līdz šim sacensības ir
notikušas Kuldīgā, Talsos, Tērvetē,
Liepājā ,Ventspilī un citās Kurzemes
vietās ar interesantu apvidu.
Šogad „Kurzemes Pavasaris”
notiks apvidū, kur iepriekš nav
notikušas sacensības orientēšanās
sportā. Priežu sils „Mučukalna” karjera apkārtnē ir daudzveidīgs un tieši
piemērots orientēšanās sacensību
sarīkošanai.
Brīvā dabā tiks uzbūvēta sacensību
arēna, kurā darbosies kafejnīca,
skanēs mūzika, dalībnieku ērtībām
tiks piegādāts arī silts ūdens.
Sestdienas vakarā notiks sprinta
sacensības Skrundas pilsētā- gaidīsim
ikvienu, kuram ir interese par šo
sporta veidu, uzdrošināties un pieteik-

ties, jo orientēšanās ir tautas sporta
veids , kurā ikviens var atrast savam
vecumam un meistarībai atbilstošu
distanci.
Sacensības atbalsta Skrundas
pilsētas dome, Asics, 66 North Iceland, AS Latvijas valsts meži, SIA
Matss u.c.
Plašāka informācija
www.pavasaris.lv
9.aprīlis
Sacensību centrs – karjerā
“Mučukalns”
Ierašanās līdz pl.11.00
Sacensību atklāšana pl.12.00
Starts vidējā distancē pl.13.00
Pl.18.00 starts sprinta sacensībām
Skrundā.
Apbalvošana
10.aprīlis
Sacensību centrs – karjerā
“Mučukalns”
Starts garajā distancē pl.10.00
Pl.13.30 apbalvošana

Novada
dzimtsaraksts ziņo

svētkus ir pelnījusi ikkatra no tām.
Godinājām pārus, kuriem šajā gadā
bijušas vai tikai vēl būs apaļas laulību
jubilejas. Bagātākā jubileja gaidāma
Ārijai un Jānim Storķiem – 45 gadi,
sveicām pārus Guntu un Oskaru
Svarus, Aivu un Arti Dreijerus -20,
Mariku un Edmundu Vītoliņus -10,
Andu un Aldi Šlakorciņus -5 gadu
jubilejās. Lai neviens nepaliktu
neievērots, ir svarīgi, lai ģimenes,
kas piesakās uz pasākumu, pastāsta
svarīgāko par saviem viesiem.
Gribu teikt lielu paldies visiem
dalībniekiem, jo pasākumu veido paši
cilvēki ar savu vēlēšanos atpūsties,
izdejoties un satikties. Vakars bija
sirsnīgs un interesants.
Aicinu pieteikties vecākus, kuri
vēlētos saviem bērniem Bērnības

svētkus augustā. Par šādu iespēju ir
interesējušies vairāki vecāki, tāpēc
padomājiet un piezvaniet: 6 3350453;
26334229 vai uzrakstiet dace.gravele@skrunda.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dace Grāvele

Martā novadā reģistrēti 4
jaundzimušie – 3 meitenītes un
1 puisītis: 3 Rudbāržu pagastā, 1
Nīkrāces pagastā. Mūžībā aizgājuši 11
novada cilvēki: 3 Skrundas pagastā,
starp tiem 95 gadu vecumā viena
no novada vecākajām iedzīvotājām
Milda Grīnblata, 3 Nīkrāces pagastā,
5 Skrundā. Reģistrēta viena laulība.

Veidosim tradīcijas
kopā

2. aprīlī Skrundas kultūras
namā pozitīvām emocijām bagāts
izskanēja Ģimeņu vakars. Ceru, ka
šis pasākums aizsāks jauku tradīciju
novadā. Ģimene ir vērtība un savus

Lepojamies!

Skrundas vidusskolas 5.-9.klašu
vokālais ansamblis izcīnīja II pakāpes
diplomu Kurzemes reģiona vokālās
mūzikas konkursā „Balsis”. Ansamblī
dzied: Kārena Danenberga, Arta
Kozjura, Anija Jurdža, Sintija Kampara, Eva Beļska, Arta Anna Buķele,
Līga Ķipste, Zane Milaškaite ,
Alīna Zute. Ansambli vada Ligita
Meždreija.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde.
Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā, Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

9.aprīlī pl.19.00 Skrundas k/n Vara Vētras koncerts Pārdodu vēju un
zirgu vēl klāt. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē katru darba
dienu no pl.10.00 - 16.00. Vakarā biļetes var iegādāties pie dežuranta.
11.aprīlī pl.13.00 alternatīvās aprūpes dienas centrā Pasaku terapija.
Sākot ar 13.aprīli trešdienās pl.15.30 Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centrā turpināsies pērļošanas nodarbības.
14., 21., 28.aprīlī pl.17.00 alternatīvās aprūpes dienas centrā
iepazīšanās ar franču valodu M.Nikāzes vadībā.
16.aprīlī pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks sacensības
basketbolā. Komandā var pieteikt 10 spēlētājus vecumā no 16 gadiem.
Komandu reģistrēšanās sacensību dienā līdz pl.10.30. Dalības maksa
Ls 0.50 no spēlētāja.
16.aprīlī pl.18.00 kultūras namā vidējās paaudzes deju kolektīva
“Mežābele” 20 gadu jubilejas koncerts. Svinībās aicināti piedalīties
arī bijušie dejotāji. Ballēties gribētājus aicinām pieteikties iepriekš
pa t. 26238745.
19.aprīlī Skrundā, Kuldīgas ielas 4 pagalmā pie SIA “Jāņa Brikmaņa
aptieka”, notiks mobilā mamogrāfa izbraukums. Pierakstīšanās pa tel.
67144031 vai 67143550
Alternatīvās aprūpes dienas centrā 22., 23., 24. aprīlī no pl.10.0012.00 pensionāriem, no pl.14.00-16.00 2.grupai seminārs “Elpa. Ūdens.
Skaņa” Vada: Elmārs Cīrulis, Inese Pastare. (Vairāk informācijas
iepriekšējā izdevumā.)
24.aprīlī pl.13.00 Skrundas kultūras nama skvērā Lieldienu jampadracis. Radošās darbnīcas, rotaļas, spēles, dziedāšana un dancošana
iepriecinās ikvienu.

Rudbāržos

Līdz 18. aprīlim Rudbāržu pagasta kultūras nama zāle ir iespēja
apskatīt izstādi “Rudbāržnieku jautrie mirkļi”.
21.aprīlī pl.15.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centra pasākums
Lieldienu noskaņās. Rokdarbu un zīmējumu konkurss, Lieldienu
ticējumi, olu krāsošana un olu kaujas, pašu gatavotie Lieldienu ēdieni
un degustēšana, jautras dziesmas un rotaļas.
24.aprīlī pl.11.00 laukumā pie bērnu šūpolēm Rudbāržu folkloras
kopa “KAMENĪTE” aicina svinēt Lieldienas kopā ar šūpošanos,
dziedāšanu, rotaļās iešanu un olu ripināšanu.

Raņķos

12.aprīlī no pl.15.00 – 17.00 Raņķu bibliotēkā gaisa tehnikā
tamborētu kreļļu gatavošanas 2.nodarbība. Līdzi vajadzīgs – aizdarīte1gb,1paciņa spiedītes/blusiņas/,konusus-2gb, tamboradata.
24.aprīlī pl.13.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes Lieldienu prieki.
Šūpošanās, olu cīņas, konkursi, atrakcijas, jautras stafetes lieliem un
maziem kopā ar Lieldienu Zaķi un viņa draugiem. Līdzi ņemt skaistāko
olu konkursam.

Nīkrācē

9.aprīlī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā zolītes turnīra 2.kārta,
dalības maksa Ls1,-. Papildus informācija pa t.63354554 vai personīgi
pie Ilonas.
11.aprīlī pl.16.00 Saieta namā “Mani Lieldienu gardumi” - gardēžu
klubiņā padalīsimies ar savām svētku receptēm. Par Lieldienu ēdienu
tradīcijām pastāstīs Inga Koļesova.
Aprīlī Nīkrāces atpūtas centrā skatāma Ievas Benefeldes foto izstāde
„Redzējumi”. 13.aprīlī pl.16.00 Nīkrāces atpūtas centrā tikšanās ar
autori.
16.aprīlī pl.11.00 atpūtas centrā Pūpolu tirdziņš. Aicinām
mājražotājus piedalīties ar savu produkciju. Pieteikties pa t.63354554
vai personīgi pie Velgas.
22.aprīlī pl.18.00 atpūtas centrā Lieldienu Popiela. Dalībnieki lūgti
pieteikties pa t. 26462199 vai personīgi pie Ingas.
23.aprīlī atpūtas centrā zolītes turnīra noslēgums - Lieldienu zole,
dalības maksa Ls 1,-. Papildus informācija pa t. 63354554 vai personīgi
pie Ilonas.
29.aprīlī pl.12.00 tiekamies pie Saieta nama. Jauniešu centra un
Ģimenes centra vadītājas Inga un Inese aicina doties pārgājienā ekspedīcijā pēc priežu pumpuriem. Pēc labi padarīta darba dalībniekiem
pie tējas tases tiks pastāstīts, kas jādara ar savākto materiālu, lai iegūtu
gardu un veselīgu sīrupu.

Lepojamies!

15. un 16.martā Saldus mūzikas
skolā notika VI Kurzemes mūzikas
skolu pūšaminstrumentu spēles
audzēkņu konkurss.
Skrundas mūzikas skolas
audzēknis Dāvids Koļesovs (saksofons, skolotāja Liesma Galla) ieguva
III vietu. Rinaldam Strazdiņam
(mežrags, skolotājs Arvīds Petkus) - III vieta. Igoram Kaļabinam
(trompete, skolotājs Arvīds Petkus)
–pateicība.

Lepojamies!

Skrundas vidusskolas komanda
“X konstante” iekļuvusi Latvijas
reģionu 25 erudītāko pamatskolu komandu skaitā, jo erudīcijas konkursa
“eXperiments” 2. kārtā parādījusi

lielisku sniegumu. Komandas sastāvā
skolotāja – Inese Pickaine, skolēni
- Antra Akote, Sintija Ivāne, Linda Lasmane, Dāvis Gudermanis,
Kristīne Voļhina, Ieva Juzuma.

Piedalies!

Skolēnus aicina zīmēt „Interneta
zelta likumus” un izsludina eseju
konkursu par Uzticības tālruni. Papildu informācija par konkursiem
pieejama VBTAI interneta mājas
lapā sadaļā
Aktualitātes
h t t p : / / w w w. b t i . g o v. l v /
lat/aktualitates/pazinojumi_presei/?doc=2410&page=
u n h t t p : / / w w w. b t i . g o v. l v /
lat/aktualitates/pazinojumi_
presei/?doc=2407&page=.

