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Novada vērtība- cilvēki

Labdien, lasītāj!

17.novembrī Skrundas kultūras
namā par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas 93.gadadienai Skrundas novada pašvaldība ar Goda
balvu un īpašu pateicības rakstu
apbalvoja novada iedzīvotājus

Lai ir spēks un
gudrība

Nellija Kleinberga, Skrundas
novada pašvaldības vadītāja.
Gads strauji tuvojas noslēgumam.
Cilvēku dabā ir pārskatīt paveikto un
pateikties par izdarīto.
Arī pašvaldībā katrs Jauns gads
ir jauni plāni, bet katra decembra
nogale – izvērtējums un pateicība
par paveikto.
Skrundas novada pašvaldība 2011.
gadā pildījusi ne tikai likumdošanā
uzliktos pienākumus, bet arī darbus, kuri būtu jāveic citām valsts
institūcijām. Mēs varētu atteikties to
darīt, bet mūsu ļaudis to nesaprastu.
Tieši pašvaldības ir tās, kuras šodien
visbiežāk ir arī vienīgās palīdzības
sniedzējas sarežģītu jautājumu
atrisināšanā, piemēram, pensiju
lietu kārošana Krājbankas bankrotā,
cilvēku nogādāšanā līdz ārstam
vai slimnīcai utt. Mēs varam būt
lepni, ka šajā gadā neesam aizslēguši
vai likvidējuši kādu no iestādēm,
kaut arī uzturēšanas izdevumi vienai otrai iestādei vairāk rēķināmi ar
zaudējumiem. Visu nevar saskaitīt
un pārvērst naudā. Es domāju, ka
daudzi šodien ir priecīgi apmeklēt
nodarbības Skrundas alternatīvajā
dienas centrā vai saieta namā Nīkrācē.
Es aicinu šos labos darbus novērtēt un
piedalīties to darba augļu baudīšanā.
Pārlūkojot visus paveiktos darbus,
es LIELU PALDIES vēlos pateikt
ikvienam novada iedzīvotājam, kurš
ir palicis strādāt, dzīvot un nepadoties grūtībām, kurš savus bērnus sūta
mācīties novada skolās, kurš savu
darbu brīvprātīgi un no sirds velta citu
līdzcilvēku atbalstam un palīdzības
sniegšanai.
Ja es būtu īsts Ziemassvētku
vecītis, tad manā maisiņā atrastos
arī LIELS PALDIES mūsu novada
pagastu pārvalžu vadītājiem - Aldim,
Benitai, Dainim- , sekretārēm - Dzintrai, Mirdzai- un visiem, visiem
atbildīgajiem darbiniekiem pagastos, kuri savus darbus pilda vairāk
nekā prasa amata pienākumi. Pateicoties viņiem, mēs spējam gan
ātrāk atrisināt kopējās problēmas,
gan skaisti sakārtot vidi un svētkos
iepriecināt ļaudis.
PALDIES novada deputātiem,
kuriem atliek laika arī aprunāties,
uzklausīt un apciemot ļaudis, kuri
uzticējuši pārstāvēt savas intereses
un vajadzības. Īpaši gribu pateikties
Guntai Stepanovai, Ivaram Grundmanim, Aldonai Zīderei, Andrim
Sadovskim.
PALDIES domes izpildvaras darbiniekiem un iestāžu vadītājiem,
darbiniekiem, bez kuriem daudzi
darbi un sapņi vienkārši neīstenotos
un nepiepildītos.
Lai mums visiem gaiši, mierīgi un
svētīgi Ziemassvētki! Lai piepildās
mūsu sapņi Jaunajā gadā !
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Ikvienas vietas vērtība ir tās cilvēki.
Tikai viņi ir tie, kas rūpējas par
savas puses attīstību un labklājību.
Tādēļ čaklākajiem darba veicējiem
tradicionāli uz valsts svētkiem
tiek izteikta pateicība. Svinīgajā
sarīkojumā Skrundas novada domes
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga
sacīja: „Šodien es visiem novēlu to
spēku, kas bija mūsu senčiem un
cilvēkiem, kuri izveidoja šo valsti
93.gados.Es novēlu to gudrību un
prātu, kurš ir bijis tiem cilvēkiem, kuri
šo valsti visus šos gadus ir noturējuši
par Latviju. Dievs svētī Latviju!”

Skrundas novada pašvaldības balvu ieguvēji 2011.gadā.

Pārsteigums un gandarījums

Vilnis Grāvelis
Es nopietni attiecos pret Skrundu, kā pret pilsētu, kā pret pašvaldību, i pret
to darbu ko es darīju, i ko dara skrundenieki. Teikšu godīgi, esmu arī ļoti
priecīgs, pat ļoti lepns. Tā ir atzinība, tas ir tava darba novērtējums
Ingrīda Mocāne
Biju ļoti pārsteigta, samulsusi un arī laimīga, kad saņēmu šo ziņu. Esmu
pagodināta, tiešām. Es jau visu savu darba mūžu esmu centusies strādāt
godprātīgi. Mani vislabākie novēlējumi manam darba kolektīvam, lai viņiem
veicas!
Benita Austra Šperliņa
Katra atzinība par padarīto darbu vieš sirdī patīkamas izjūtas, jo neesi veltīgi
strādājis, neesi veltīgi dzīvojis.
Meldra Braže
Goda balva bija tāda negaidīta un pārsteigums. Es domāju, ka šī balva dos
cilvēkiem lielāku uzticību man.
Jānis Buķelis
Sajūtas ir ļoti labas. Ja jau tevi kāds tā novērtē, tad ir kaut kādā veidā
jāattaisno tās cerības. Šis ir kā apliecinājums, ka mani centieni ir tikuši
novērtēti, bet arī tādā veidā nevaru laist zemāk to laktiņu. Tagad ir jāturpina
tādā garā uz priekšu!
Svinīgā pasākuma laikā Swedbank Kuldīgas filiāles balvu saņēma Skrundas
novada gada labākā skolotāja Velga Bartašus.

Skrundeniekus sveic arī citos novados

Kuldīgas novada Goda balva šogad saņēma Skrundas televīzijas radošie
darbinieki Ieva Benefelde un Alans Perševics par raidījumu ciklu „Kuldīgas
stāsti” (2010) un „Pietura-Kuldīga” (2011) veidošanu un pirmizrādi LTV
1.kanālā. Savukārt Saldū vietējā laikraksta “Saldus Zeme“ balvu saņēma SIA
“Matss“ īpašnieki Larisa un Valdis Pakuļi kā teicami uzņēmēji.
Foto- Aivita Emerberga

Lielā Talka 2012

Zem sarmā ziedošām ābelēm stāvam,
zem mirdzoša Ziemassvētku loka,
ko Debesu tēvs ar zvaigžņotu roku
pāri mums svētījot kļāvis.
Viz, salā trīsojot, zilganas dzirkstis,
bet dzīvības šūpuļa līksti
nu atkal iešūpo saudzīgie pirksti,
uz gaismu pusi jau līkstot.
Ik sīciņais pumpurs tiek glabāts un saudzēts,
lai maijā tvīkdami dārzi zied...
Tu arī sāc dvēselē prieku sev audzēt,
lai pasauli varam pa saulei griezt.
/ Lija Brīdaka/
Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu ikvienam Skrundas
novada iedzīvotājam!
Skrundas novada domes vārdā priekšsēdētāja Nellija Kleinberga
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2011.gadā Skrundas novada Goda balvu saņēma:
Eleonora Fricsone - par mūža ieguldījumu Nīkrāces pagasta attīstībā,
Vilnis Grāvelis - par ieguldīto darbu Skrundas pašvaldībā, aktīvu darbu
kultūras un sabiedriskajā dzīvē,
Mārīte Āboliņa - par ilggadēju darbu Rudbāržu sanatorijas
internātpamatskolā, darbību amatierteātrī, luterāņu draudzē un nesavtīgu
palīdzību līdzcilvēkiem,
Ingrīda Mocāne - par atbildīgu un radošu darba pienākumu veikšanu,
Benita Austra Šperliņa - par mūža ieguldījumu pedagoģijā,
Valentīna Folberga - par mūža ieguldījumu pedagoģijā,
Elga Irēna Benefelde - par mūža ieguldījumu pedagoģijā,
Hilda Bedeice - par mūža ieguldījumu pedagoģijā,
Vasils Drebots - par atbalstu Rudbāržu pagasta sabiedriskajā dzīvē un
darba vietu nodrošināšanā,
Meldra Braže - par iejūtīgumu un nesavtību vecu, vientuļu un slimu
cilvēku aprūpē.
2011.gadā īpašu Skrundas novada pateicību saņēma:
Jānis Buķelis - par aktīvu darbību novada kultūras dzīvē,
Inese Freidenfelde - par ieguldījumu iedzīvotāju veselības un fizisko
aktivitāšu veicināšanā,
Armands Freidenfelds - par ieguldījumu iedzīvotāju veselības un
fizisko aktivitāšu veicināšanā,
Inna Bondare - par brīvprātīgu iniciatīvu Skrundas pirmsskolas
izglītības iestādes “Liepziediņš” un Skrundas novada tēla veidošanā,
Arnis Vītols - par ieguldījumu interešu izglītības pulciņa meistarības
izkopšanā galda hokejā,
Svetlana Rudzīte - par brīvprātīgu darbu Rudbāržu ev. lut. baznīcas
105 gadu jubilejas organizēšanā,
Leonarda Finogējeva - par aktīvu iesaistīšanos kultūras un
sabiedriskajā dzīvē, kā arī sociālo jautājumu risināšanā,
Māris Andersons - par veiksmīgas sadarbības nodrošināšanu starp
Raņķu pagasta pārvaldi un SIA „Cohrs Kurzeme Farming”.
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Lielā Talka 2012.gadā notiks jau piekto reizi un tā šo gadu laikā ir
kļuvusi par mūsu kopīgo tradīciju. Mūs visus apvieno viens mērķis –
padarīt mūsu Latviju tīrāku, zaļāku un skaistāku! Tāpat Lielās Talkas
ietvaros jau otro gadu notiks Latvijas pagalmu labiekārtošanas
un sakopšanas kampaņa un 2012.gadā tiks labiekārtoti vēl pieci
Latvijas daudzdzīvokļu namu pagalmi. Lielās Talkas organizatori cer,
ka šī pagalmu labiekārtošanas un sakopšanas kustība turpmākajos
gados tikai pieaugs un būs iespēja labiekārtot daudz vairāk Latvijas
daudzdzīvokļu namu pagalmus.
Lielās Talkas organizatori kopā ar Latvijas Valsts prezidentu
Andri Bērziņu aicina Jūs piedalīties arī piektajā Lielajā Talkā 2012.
gada 21.aprīlī! Nākamā gada Lielās Talkas akcents būs ūdens ūdens tīrība, ūdens loma cilvēka veselībā, sakoptas un labiekārtotas
publiskas teritorijas pie ūdenstilpnēm. Tāpēc aicinām jau šobrīd
domāt par talku organizēšanu pie publiskajām ūdenstilpnēm (jūras,
ezeriem, upēm, dīķiem).
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Maketē dabā topošo Skrundas pulksteni

ĪSUMĀ

Sadarbojas ar
VSAA

2012. gadā Skrundas novada
pašvaldība turpina sadarbību ar
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) Kuldīgas klientu
apkalpošanas centru. Iedzīvotājiem
būs iespēja konsultēties ar VSAA
speciālistu Skrundas novada
pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11,
Skrundā, katra mēneša pirmajā
pirmdienā no pl.9.00-12.00, sākot
ar 2.janvāri.

Pārtika bērniem

Skrundas novadā dzīvojošās
ģimenes tiek aicinātas saņemt bērnu
pārtiku, kas ir biedrības “GaiN Latvija” dāvinājums. Pārtika paredzēta
bērniem no 4 mēnešu līdz 3 gadu
vecumam. Pārtiku var saņemt p/a
“Sociālais dienests” Skrundā,
Kalēju ielā 6, vai pie sociālajiem
darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Bērnu attīstībai

13. decembrī pl.10.00 alternatīvās
aprūpes dienas centrā aicinām
vecākus un interesentus uz
izglītojošo semināru, kurā runāsim
par to, kā veicināt bērna valodas
attīstību, spēlējoties ar attīstošajām
rotaļlietām. Semināru vadīs speciālā
pedagoģe-logopēde Daina Ābele.
Seminārā iepazīsieties ar attīstošajām
rotaļlietām, kuras iegādātas, pateicoties biedrības „Lejaskurzeme”
realizētajam projektam, un šobrīd
tiek izmantotas centra piedāvātajās
bezmaksas attīstošajās nodarbībās
bērniem. Laipni lūdzam iepriekš
pieteikties pa t.63321311.

Bibliotēkā jauns
pakalpojums

Skrundas pilsētas bibliotēka
piedāvā jaunu pakalpojumu –
attālinātu grāmatu rezervēšanu.
Lai izmantotu šo pakalpojumu,
lietotājam jābūt reģistrētam Skrundas pilsētas bibliotēkā. Ierodoties
bibliotēkā, līdzi ņemot lietotāja
karti, saņemsiet lietotāja vārdu un
paroli. Ar to pieslēdzoties Kuldīgas,
Alsungas un Skrundas novada
bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam, jūs varēsiet redzēt, kādas
grāmatas pašlaik ir jūsu lietošanā
un to lietošanas termiņus. Varat lūgt
bibliotekāram pagarināt lietošanas
termiņu (atkarībā no pieprasījuma pēc
izdevuma, bibliotēka var apstiprināt
vai atteikt jūsu lūgumu) vai rezervēt
nepieciešamo izdevumu. Ja esat
rezervējis sev kādu ļoti pieprasītu
izdevumu, varēsiet redzēt, cik ilgi vēl
jāgaida rindā.

Aicinājums
Skrundas novada
biedrībām

Aicinājums visām Skrundas novadā
teritorijā reģistrētajām biedrībām
sazināties ar novada pašvaldības
kontaktpersonu darbā ar NVO Dainu
Ābeli (e-pasts daina.abele@skrunda.
lv, tālr.: 63321311 vai 29407389), lai
sniegtu par savu biedrību informāciju
(biedrības nosaukums, kontaktpersona, e-pasta adrese, tālrunis). Šāda
kontaktinformācija nepieciešama,
lai regulāri informētu biedrības par
aktuālo nevalstisko organizāciju
sektorā un projektu iespējām. Izmantojiet iespēju saņemt jaunākās ziņas
savos e-pastos!
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Ideja par lielo pulksteni Skrundas centrā sāk īstenoties. Lai redzētu, kā
vislabāk to novietot, pulksteņa autors tēlnieks Ģirts Burvis bija izveidojis
maketu. Pārnēsājot to no vienas vietas uz otru, fotografējot no dažādiem
skatu punktiem, tika meklēta labākā vieta.
Piemeklē labāko vietu
Skvērā pie Skrundas bijušās slimnīcas, kur paredzēts veidot lielu pulksteni,
uzsliets veidojums, kas iezīmē pulksteņa apveidu- šādu ainu varēja ieraudzīt
ikviens, kura ceļš tobrīd veda garām šai vietai. Tā ir pulksteņa maketēšana
dabā- skaidro pulksteņa autors tēlnieks Ģirts Burvis: „Mēs apmēram mēģinām
noteikt augstumu, kāds būtu nepieciešams, lai viņu varētu saredzēt no visām
pusēm. Arī iegrozīt šajā vietā, lai viņš iesēžas ainavā.” Ja no malas šķiet, ka
ievietot pulksteni konkrētā vietā nevajadzētu būt grūti, tad speciālisti pievērš
uzmanību visdažādākajām lietām- kur pārvietosies cilvēki, vai skats netiks
aizsegts, uz kur pusi jābūt ciparnīcām un cik tas ir droši no satiksmes viedokļa.
Tie visi bija šai reizē risināmie jautājumi.
Papildinās ar stādījumiem
Lai pulksteni kvalitatīvi ieliktu ainavā, talkā aicināta arī ainavu arhitekte Rita Ķirķe: „Es redzu, piemēram, pulksteni ar tādiem diezgan bagātiem
stādījumiem, arī puķēm, kas cilvēkus piesaistīs. Tā kā tas ir ceļu krustpunkts,
tad daudzi cilvēki brauks garām un redzēs.”
Tā kā šai skvēra daļā atrodas jau pirms vairākiem gadiem uzliktais Skrundas
kaujas piemiņas akmens, tad tiks domāts arī par tā iekļaušanu vienotā ansamblī.
Rita Ķirķe saka- iedosim tam otru elpu. „Viss tiks sadzīvināts ar radniecīgiem
elementiem- gan ar soliņiem, gan ar augu grupām, gan ar celiņu seguma veidiem- olīšiem un atšķirīgiem bruģējumiem,” piebilst R.Ķirķe. Plānots, ka arī
skvērs pretim kultūras namam iegūs saskaņojošus elementus.
Piesaista līdzekļus
Atgādināsim, ka vides objektu- pulksteni- Skrundas centrā rosināja veidot
biedrība „Curonica” un tās vadītāja, Skrundas kultūras nama direktore Loreta Robežniece, aicinot iedzīvotājus ziedot šim mērķim. Līdzekļi pulksteņa
tapšanai tiek piesaistīti no iedzīvotāju un uzņēmēju ziedojumiem biedrības
CURONICA kontā un ziedojumu kastītēs. Skrundas novada pašvaldība ir
iesniegusi vērtēšanai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
Lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projektu “Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas Kultūras nama”.
Projekta kopējā izmaksa 24 400 LVL. ELFLA finansējums ir 90 % un 10%
pašvaldības līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām. Pulksteni plānots
atklāt 12. maijā Skrundas pilsētas svētkos.
Teksts un foto- Ieva Benefelde

Attīstīs ūdenssaimniecību
Jaunmuižas ciemā

Stiprinās pašvaldības kapacitāti

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē par aktualitātēm
projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/
CFLA/029/036) (turpmāk – Projekts).
Šā gada 3. novembrī SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēdza
iepirkuma līgumu par būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” ietvaros
ar SIA „Grobiņas SPMK” (reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa
iela 19A, Grobiņa, LV-3430). Līguma izpildes termiņš ir 2012.gada
1.augusts. Līguma summa – 275 001,18 LVL bez PVN.
Projekta ietvaros ir paredzēti šādi būvdarbi:
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (maģistrālie
tīkli 1280 m (no tiem 210 m paplašināmi un 1070 m rekonstruējami));
•Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, 1 kompl. (ražība 6,50 m3/h),
tostarp esošās ēkas rekonstrukcija un pārnēsājamā dīzeļģeneratora
(8kW) iegāde;
•Jaunas artēziskās akas izbūve, 1 kompl. (nepieciešamais debits 1,80
l/s);
•Hidrofora uzstādīšana ūdens atdzelžošanas stacijā (V=1500 l, pie
spiediena sistēmā 3 līdz 4 bar);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija un paplašināšana
(maģistrālie tīkli 1285 m (no tiem 705 m paplašināmi un 580 m
rekonstruējami));
•Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, 1 kompl. (Q=50 m3/
dnn);
•Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (Q=6,50 l/s) izbūve pie
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 1 kompl. (tostarp kanalizācijas spiedvada 6 m izbūve);
•Esošās artēziskās akas rekonstrukcija, 1 kompl;
•Esošā, turpmāk neizmantojamā urbuma tamponēšana, 1 kompl.
Šobrīd Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 323 639,60
LVL, no tām ERAF finansējums ir 85% apmērā no attiecināmajām
izmaksām, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošina pārējo
līdzfinansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai.
Kontaktpersona:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga
Telefons: 63331258
Fakss: 63331526
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Ģirts Burvis un Rita Ķirķe aplūko pulksteņa skices un maketē
pulksteni dabā.l

Skrundas novada pašvaldībā tiks realizēts projekts „Skrundas novada
pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai ” Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/055/49
Skrundas novada pašvaldība 2009.gada 26. oktobrī noslēdza līgumu ar
Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Skrundas novada pašvaldības
kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai ” realizāciju. Projektam finansējums tika piešķirts no ESF (Eiropas
Sociālā fonds). Projekts tiks realizēts līdz 2012.gada 30.aprīlim.
Projekta mērķis ir uzlabot investīciju piesaisti Skrundas novadam, veicinot
pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu finanšu programmu projektu un
pasākumu īstenošanā, sekmējot projekta mērķa grupu – kopumā 45 cilvēku –
Skrundas pašvaldības darbinieku un pašvaldības institūciju un struktūrvienības
pārstāvju administratīvo kapacitāti projektu realizēšanā.
Projektā ir plānots:
•Vietējo pagastu pārvalžu vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas
Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu
apzināšana.
•Semināra organizēšana izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai.
•Apmācību organizēšana.
•Sadarbības tīkla izveidošana ES struktūrfondu/ citu ārvalstu finanšu
palīdzības instrumentu projektu izstrādei.
•Semināra organizēšana izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai.
•Pieredzes apmaiņas brauciens.
Skrundas novada pašvaldība, realizējot šo projektu būtiski paaugstinās Skrundas novada pašvaldības kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanā. Projektā veicamās aktivitātes sekmēs pašvaldības darbinieku
darbaspēka konkurētspēju un mūžizglītības veicināšanu, kā arī uzlabos Skrundas pašvaldības projektu vadību.
Projekta kopējās izmaksas ir 9636.41LVL, t.sk.PVN. 100 % no Projekta
finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Nodarbības bērniem
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra telpās notiek
individuālās nodarbības bērniem, kurās tiek izmantotas izglītojošas,
jautras un interesantas koka rotaļlietas, kas veicina viņu attīstību.
Pašlaik nodarbības apmeklē bērni vecumā no 2 gadiem. Nodarbībās
bērni apgūst, uzlabo un attīsta jaunas un jau esošās prasmes un
iemaņas. Nodarbības notiek pieaugušā vadībā un tās ir bez maksas.
Visi interesenti un vecāki laipni aicināti pieteikt savas atvasītes pa
telefonu 63321311 vai personīgi centriņā.
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Saistošie noteikumi Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma ”Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
16. punktu, 43.panta pirmās daļas
4. punktu, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 26.panta
3.daļu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Skrundas novada pašvaldības
saistošie noteikumi „Par sabiedrisko
kārtību Skrundas novadā” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību,
kāda jāievēro Skrundas novadā,
paredzot administratīvo atbildību
par šīs kārtības un Skrundas novada
pašvaldības saistošo noteikumu
neievērošanu.
2. Noteikumu uzdevums ir
nodrošināt Skrundas novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro
tīrību, aizsargāt personu tiesības
un likumīgās intereses, ierobežot
alkoholisko un citu apreibinošo
vielu lietošanu, veicināt iedzīvotāju
(īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu
dzīvesveidu, kā arī nodrošināt
pašvaldības saistošo noteikumu
ievērošanu un pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi, veidot civilizētu kultūrvidi,
nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu
dzīves vidi, aizsargāt dabu, kultūras
un vēstures pieminekļus.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt
sabiedriskās kārtības noteikumu
ievērošanu un atturēt pārkāpēju
un citas personas izdarīt jaunus
pārkāpumus.
4. Noteikumos lietotie termini:
4.1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai
aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai
bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko
kārtību Skrundas novadā un par kuru
paredzēta šajos noteikumos noteiktā
administratīvā atbildība.
4.2. 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 uzliktos pienākumus.
5. Noteikumi ir saistoši visām
fiziskām un juridiskām personām,
kuras dzīvo, uzturas vai darbojas
Skrundas novada administratīvajā
teritorijā.
I I A D M I N I S T R AT Ī VA I S
P Ā R K Ā P U M S
U N
A D M I N I S T R AT Ī V Ā S O D A
UZLIKŠANA
6. Personas (fiziskās un juridiskās),
kuras pārkāpj Noteikumus, ir
saucamas pie šajos Noteikumos
paredzētās administratīvās atbildības,
ja par šādu pārkāpumu neiestājas
kriminālatbildība vai administratīvā
atbildība, kas paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Pie administratīvās atbildības par
pašvaldības saistošo noteikumu
pārkāpšanu saucamas personas,
kuras sasniegušas četrpadsmit gadu
vecumu.
7. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu
pildīšanas, pārkāpuma novēršanas
un pārkāpuma rezultātā nodarīto
materiālo zaudējumu atlīdzības.
8. Par šo Noteikumu pārkāpšanu,
fiziskai un juridiskai personai, kura
izdarījusi administratīvo pārkāpumu,
var piemērot šādus administratīvos
sodus:
8.1. brīdinājums;
8.2. fiziskām personām naudas
sods līdz Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati);
8.3. juridiskām personām naudas
sods līdz Ls 1000,00 (viens tūkstotis
lati).
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9. Administratīvā pārkāpuma protokolus sastādīt ir pilnvarotas:
9.1. Valsts policijas amatpersonas;
9.2. Skrundas novada Pašvaldības
policijas amatpersonas;
9.3. citas pašvaldības pilnvarotas
amatpersonas.
10. Administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanas un administratīvā
soda uzlikšanas kārtība:
10.1. Administratīvā pārkāpuma
lietas izskata un lēmumu pieņem:
10.1.1. Skrundas novada Domes
Administratīvā komisija:
11. Lietvedība administratīvo
pārkāpumu lietās un lēmuma par
administratīvā soda uzlikšanu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība:
11.1. Lietvedība administratīvo
pārkāpumu lietās tiek veikta un
administratīvais sods tiek uzlikts
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā procesuālajā
kārtībā, ievērojot šajā kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.
11.2. Lēmumus par administratīvā
soda uzlikšanu var apstrīdēt un
pārsūdzēt Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā
kārtībā.
I I I A D M I N I S T R AT Ī V Ā
ATBILDĪBA
12. Par Skrundas novada apbūves
noteikumu pārkāpšanu:
12.1. Par Skrundas novada apbūves
noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas
sodu fiziskām personām no Ls 10,00
līdz Ls 150,00, juridiskām personām
no Ls 50,00 līdz Ls 500,00.
12.2. Par Skrundas novada apbūves
noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, uzliek naudas
sodu fiziskām personām no Ls
50,00 līdz Ls 250,00, juridiskām
personām no Ls 150,00 līdz Ls
1000,00.
12.3. Par konstatēto apbūves noteikumu pārkāpumu nenovēršanu
pašvaldības institūciju norādītajā
termiņā uzliek naudas sodu fiziskām
personām no Ls 20,00 līdz Ls 150,00,
juridiskām personām no Ls 100,00
līdz Ls 500,00.
12.4. Par konstatēto apbūves noteikumu pārkāpumu nenovēršanu
pašvaldības institūciju norādītajā
termiņā, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu
fiziskām personām no Ls 50,00 līdz
Ls 250,00, juridiskām personām no
Ls 100,00 līdz Ls 1000,00.
12.5. Par jauna objekta darbības
uzsākšanu bez būvprojektā noteikto
teritorijas labiekārtošanas darbu
izpildes, izņemot gadījumu, kad
objekts ir nodots ekspluatācijā un
labiekārtošanas darbu veikšanai ir noteikts speciāls termiņš, uzliek naudas
sodu fiziskām personām no Ls 50,00
līdz Ls 250,00, juridiskām personām
no Ls 100,00 līdz Ls 1000,00.
12.6. Par celtniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas
apstādījumu nožogošanas un citu
nepieciešamo aizsardzības pasākumu
veikšanas uzliek naudas sodu
fiziskām personām no Ls 50,00 līdz
Ls 150,00, juridiskām personām no
Ls 50,00 līdz Ls 250,00.
13. Par dzīvojamo un sabiedrisko
ēku, dažāda veida ēku un būvju,
žogu, spēļu atrakciju bojāšanu vai
iznīcināšanu:
13.1. Par dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes
celtņu, būvju, žogu, pieturvietu,
parku soliņu, atkritumu urnu, ielu
apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros,
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dekoratīvais apgaismojums), bērnu
rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu
(t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un
zīmējumiem) uzliek naudas sodu
līdz Ls 150,00.
13.2. Par dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes
celtņu, būvju, žogu, pieturvietu,
parku soliņu, atkritumu urnu, ielu
apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros,
dekoratīvais apgaismojums), bērnu
rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu
(t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un
zīmējumiem), ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu no
Ls 20,00 līdz Ls 200,00.
14. Par labiekārtojuma, apstādījumu
uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšanu:
14.1. Par pieminekļu, piemiņas
plākšņu, piemiņas vietu un citu
arhitektūras formu (solu, gaismekļu,
atkritumu urnu u.c.), apstādījumu,
kā arī sabiedriskā īpašuma
bojāšanu, iznīcināšanu vai patvaļīgu
pārvietošanu uzliek naudas sodu līdz
Ls 150,00.
14.2. Par pieminekļu, piemiņas
plākšņu, piemiņas vietu un citu
arhitektūras formu (solu, gaismekļu,
atkritumu urnu u.c.), apstādījumu,
kā arī sabiedriskā īpašuma
bojāšanu, iznīcināšanu vai patvaļīgu
pārvietošanu, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu no
Ls 50,00 līdz Ls 250,00.
14.3. Par zirgu un poniju izjādēm
parkos, skvēros, apstādījumos, pa
gājēju celiņiem, ietvēm, izņemot
vietas un maršrutus, kas saskaņoti
Skrundas novada pašvaldībā, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz Ls 50,00.
15. Par publiskajā lietošanā esošo
mežu un ūdeņu, kā arī novada
teritorijā esošo īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzības
un uzturēšanas pārkāpšanu:
15.1. Par sniega, ledus un grunts
izgāšanu ūdenskrātuvēs un zaļajā
zonā izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz Ls 200,00.
15.2. Par sniega, ledus un grunts
izgāšanu ūdenskrātuvēs un zaļajā
zonā, ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu
no Ls 50,00 līdz Ls 250,00.
16. Par namu, ēku un būvju, un
to teritoriju uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu:
16.1. Par zemesgabalu,
namīpašumu, sabiedrisko ēku, būvju
un to nožogojumu neuzturēšanu
kārtībā, un tām piegulošās teritorijas, ietves un braucamās daļas
neuzkopšanu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu īpašniekiem,
valdītājiem vai apsaimniekotājiem fiziskām personām līdz Ls 100,00,
juridiskām personām līdz Ls 200,00.
16.2. Par namīpašumu, sabiedrisko ēku, būvju un to nožogojumu
neuzturēšanu kārtībā, un tām
piegulošās teritorijas, ietves un
braucamās daļas neuzkopšanu, ja
tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu īpašniekiem vai
valdītājiem - fiziskām personām no
Ls 20,00 līdz Ls 200,00, juridiskām
personām no Ls 50,00 līdz Ls 500,00.
16.3. Par dzīvojamo ēku kāpņu
telpu, pagrabu, gaiteņu un bēniņu
aizkraušanu un neuzturēšanu kārtībā,
tai skaitā arī neuzkopšanu, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz Ls 50,00.
16.4. Par dzīvojamo ēku kāpņu
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telpu, pagrabu, gaiteņu un bēniņu
aizkraušanu un neuzturēšanu kārtībā,
tais skaitā arī neuzkopšanu, ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no Ls 20,00 līdz
Ls 150,00.
16.5. Par dzīvojamo ēku
koplietošanas telpu, ēku elementu
bojāšanu uzliek naudas sodu līdz Ls
150,00.
16.6. Par dzīvojamo ēku
koplietošanas telpu, ēku elementu
bojāšanu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, uzliek naudas
sodu no Ls 20,00 līdz Ls 200,00.
16.7. Par apkopjamās teritorijas
apstādījumu, grāvju neattīrīšanu
no lapām un atkritumiem, zāles
savlaicīgu nepļaušanu- zāles garums
nedrīkst pārsniegt 15 cm. uzliek naudas sodu no Ls 10,00 līdz Ls 100,00.
16.8. Par apkopjamās teritorijas
apstādījumu, grāvju neattīrīšanu
no lapām un atkritumiem,zāles
savlaicīgu nepļaušanu- zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm,ja
tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no Ls 50,00 līdz
Ls 150,00.
16.8. Par ēku jumtu, karnīžu,
notekcauruļu neattīrīšanu no sniega,
ledus un lāstekām vietās, kur tās var
apdraudēt personu drošību un nodarīt
kaitējumu viņu veselībai, uzliek
naudas sodu īpašniekiem, valdītājiem
vai apsaimniekotājiem - no Ls 20,00
līdz Ls 250.
16.9. Par sniega un ledus nogāšanu
uz ielām un trotuāriem, attīrot jumtus, karnīzes un notekcaurules, ja
netiek atbilstoši nožogotas bīstamās
vietas, kā arī nomestā sniega, ledus nenovākšanu no ielām un
trotuāriem, uzliek naudas sodu
īpašniekiem, valdītājiem vai
apsaimniekotājiem - no Ls 20,00
līdz Ls 150.
17. Par sanitārās tīrības uzturēšanas
un īpašumam pieguļošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas kopšanas
noteikumu pārkāpšanu:
17.1. Par sanitārās tīrības
uzturēšanas un īpašumam pieguļošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu un citu zemesgabala īpašnieka, nomnieka un
ēku (būvju) īpašnieka, nomnieka,
apsaimniekotāja vai pārvaldnieka
pienākumu nepildīšanu vai noteiktās
kārtības neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls
150,00, juridiskām personām līdz Ls
250,00.
17.2. Par sanitārās tīrības
uzturēšanas un īpašumam pieguļošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu un citu zemesgabala īpašnieka, nomnieka un
ēku (būvju) īpašnieka, nomnieka,
apsaimniekotāja vai pārvaldnieka
pienākumu nepildīšanu vai noteiktās
kārtības neievērošanu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, uzliek naudas
sodu fiziskām personām no Ls 50,00
līdz Ls 250,00, juridiskām personām
no Ls 50,00 līdz Ls 500,00.
17.3. Par sniega vai ledus tīrīšanu
no ielām vai ietvēm, kas segtas ar
betona bruģi, ar cirtņa palīdzību
uzliek naudas sodu no Ls 10,00 līdz
Ls 50,00.
17.4. Par tīras sāls, minerālmēslu
vai visa veida ķimikāliju lietošanu
sniega vai ledus
notīrīšanai no
ielām vai ietvēm uzliek naudas sodu
no Ls 10,00 līdz Ls 50,00.
17.5. Par lietošanā esošo ģimenes
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dārzu, augļu dārzu un tiem piegulošo
teritoriju, kā arī apsaimniekošanā
nodoto teritoriju nesakopšanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz Ls 50,00.
17.6. Par publiskā vietā
lauksaimniecības dzīvnieku radīto
atkritumu (ekskrementu)
nesavākšanu un vietas nesakopšanu
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu dzīvnieka īpašniekam līdz Ls
50,00.
17.7. Par publiskā vietā
lauksaimniecības dzīvnieku radīto
atkritumu (ekskrementu)
nesavākšanu un vietas nesakopšanu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu dzīvnieka
īpašniekam no Ls 50,00 līdz Ls
150,00.
18. Par transporta līdzekļu
mazgāšanu:
18.1. Par automašīnu un citu
transportu līdzekļu mazgāšanu, to
profilaktisko apkopi
š i m
nolūkam neparedzētās vietās, uzliek
naudas sodu līdz Ls 50.00.
18.2. Par automašīnu un citu
transportu līdzekļu mazgāšanu, to
profilaktisko apkopišim nolūkam
neparedzētās vietās, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, uzliek naudas
sodu no Ls 10.00 līdz Ls 100.00.
19. Par lielgabarīta priekšmetu
un kravu novietošanu un ilgstošu
turēšanu sabiedriskās vietās, ielās,
laukumos:
19.1. Par lielgabarīta priekšmetu
un kravu novietošanu un ilgstošu
turēšanu sabiedriskās vietās, ielās,
laukumos,uzliek naudas sodu līdz
Ls 50,00.
19.2. Par lielgabarīta priekšmetu
un kravu novietošanu un ilgstošu
turēšanu sabiedriskās vietās, ielās,
laukumos, ja tas izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu no
Ls 20,00 līdz Ls 100,00.
20. Par sabiedriskās kārtības
pārkāpšanu:
20.1. Par tīšu trokšņa radīšanu
pilsētas vai ciemu teritorijā laikā
no plkst. 23.00 līdz 7.00, skaļu
muzicēšanu, ierakstu atskaņošanu,
dziedāšanu, klaigāšanu, remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu
darbināšanu un citu tamlīdzīgu
darbību veikšanu, kas traucē apkārtējo
mieru un iedzīvotāju naktsmieru,
izņemot pasākumus, kas saskaņoti
ar pašvaldību,uzliek naudas sodu līdz
Ls 150,00.
20.2. Par tīšu trokšņa radīšanu
pilsētas vai ciemu teritorijā laikā
no plkst. 23.00 līdz 7.00, skaļu
muzicēšanu, ierakstu atskaņošanu,
dziedāšanu, klaigāšanu, remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu
darbināšanu un citu tamlīdzīgu
darbību veikšanu, kas traucē
apkārtējo mieru un iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas
saskaņoti ar pašvaldību, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, uzliek naudas
sodu no Ls 50,00 līdz Ls 250,00.
20.3. Par izsmēķu vai citu atkritumu nomešanu ārpus tam speciāli
paredzētajām vietām, par ielu
un citu sabiedrisko vietu, kā arī
daudzdzīvokļu ēku koplietošanas
telpu piegružošanu ar sīkiem
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem,
sērkociņiem, saulespuķu sēklām,
papīriem, pudelēm u.tml.) uzliek
naudas sodu līdz Ls 50,00.
20.4. Par izsmēķu vai citu atkritumu nomešanu ārpus tam speciāli
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paredzētajām vietām, par ielu
un citu sabiedrisko vietu, kā arī
daudzdzīvokļu ēku koplietošanas
telpu piegružošanu ar sīkiem
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem,
sērkociņiem, saulespuķu
sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.),
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no Ls 20,00 līdz
Ls 150,00.
20.5.Par dabisko vajadzību
kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko
ēku kāpņu telpās, p a g r a b o s ,
bēniņos, pagalmos, uz ielām un citur
ārpus tam speciāli paredzētām vietām
uzliek naudas sodu no Ls 10,00 līdz
Ls 150,00.
20.6. Par spļaušanu uz ielas un
citās sabiedriskās vietās izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz Ls 20,00.
20.7. Par ubagošanu, uzmākšanos

apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu
sabiedriskās vietās, kā arī preču un
citu lietu un pakalpojumu piedāvāšanu
ārpus tam ierādītām vietām un bez
Skrundas novada pašvaldības atļaujas
uzliek naudas sodu līdz Ls 150,00.
20.8.Par nakšņošanu ēku
bēniņos, pagrabos, kāpņu telpās,
citās koplietošanas telpās izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz Ls 20,00.
20.9.Par sabiedriskās kārtības
pārkāpšanu pašvaldības iestādēs (tai
skaitā izglītības, kultūras, atpūtas,
sporta, interešu izglītības, sociālo
pakalpojumu, veselības aizsardzības
iestādēs) un sabiedrības pulcēšanās
vietās (pastā, frizētavā, pirtī, kino,
veikalā, kafejnīcā un kultūras, sporta, atpūtas un citās sabiedriskās
iestādēs) pārkāpējam, nepilngadīgai
personai (no 14 gadu vecuma) vai
nepilngadīgās personas vecākiem,

aizbildņiem vai personām, kas viņus
aizstāj, uzliek naudas sodu līdz Ls
150,00.
20.10.Par sabiedriskās kārtības
nenodrošināšanu veikalos, kafejnīcās,
tirgos, spēļu zālēs, citās pakalpojumu
sniegšanas vietās uzliek naudas sodu
atbildīgajai personai (īpašniekam,
nomniekam vai līgumā paredzētai
personai) no Ls 10,00 līdz Ls 150,00.
21.Par nepilngadīgo personu
atrašanos interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās
līdzīgās vietās, kur par maksu sniedz
interneta un datorspēļu pakalpojumus:
21.1.Par nepilngadīgās personas
līdz 16 gadu vecumam atrašanos interneta zālēs, datorsalonos, interneta
kafejnīcās un citās līdzīgās vietās,
kur par maksu sniedz interneta un
datorspēļu pakalpojumus, mācību
gada laikā no plkst. 8.00 līdz 16.00

2011. gada 9.decembris
bez izglītības iestādes administrācijas
rakstveida atļaujas un nakts laikā
(par nakts laiku uzskatāms laiks no
plkst. 22.00 līdz 6.00) bez vecāku vai
personu, kas viņus aizstāj, pavadības,
- izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz Ls 100,00 iestādes
īpašniekiem vai iestādes atbildīgajām
personām vai viņus aizstājošām
personām.
21.2.Par nepilngadīgās personas
līdz 16 gadu vecumam atrašanos interneta zālēs, datorsalonos, interneta
kafejnīcās un citās līdzīgās vietās,
kur par maksu sniedz interneta un
datorspēļu pakalpojumus, mācību
gada laikā no plkst. 8.00 līdz 16.00
bez izglītības iestādes administrācijas
rakstveida atļaujas un nakts laikā
(par nakts laiku uzskatāms laiks no
plkst. 22.00 līdz 6.00) bez vecāku vai
personu, kas viņus aizstāj, pavadības,
ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc

administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50,00 līdz
Ls 250,00 iestādes īpašniekiem vai
iestādes atbildīgajām personām vai
viņus aizstājošām personām.
IV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
22.Noteikumi tiek publicēti
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Skrundas novads” un ievietoti
pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.
23.Noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas likuma „Par
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.
24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi zaudē spēku Skrundas novada
pašvaldības 2010. gada 25. marta
saistošie noteikumi Nr. 7/2010 “Skrundas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”.
Domes priekšsēdētājas v.
A.Zankovskis

Saistošie noteikumi Nr. 8/2011 “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”
Izdoti saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, Ministru kabineta 04.08.2009.
noteikumu Nr. 872 ,,Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla
maršrutos” 12. un 13. punktiem
I Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi „Kārtība,
kādā Skrundas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem”,
turpmāk tekstā – saistošie noteikumi,
nosaka kārtību un apmēru, kādā Skrundas novada pašvaldība (turpmāk
– pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem (turpmāk –
skolēni), kuru deklarētā dzīves vieta
ir Skrundas novada administratīvajā
teritorijā.
1.2. Braukšanas izdevumi
skolēniem tiek segti, ņemot vērā
Ministru kabineta noteikto mācību
gada un mācību semestru sākuma un
beigu laiku.
1.3. Pašvaldība nesedz braukšanas
izdevumus skolēniem maršrutos,
kuros tiek nodrošināts pašvaldības
transports līdz izglītības iestādei un
atpakaļ.
II Braukšanas izdevumu
kompensēšana obligātā pirmsskolas
izglītības vecuma izglītojamajiem
2.1. Ja izglītojamā nogādāšanu
uz novada izglītības iestādēm
veic skolēna vecāki, vietās, kur
nav pieejams sabiedriskais transports vai pašvaldības organizētie
skolēnu pārvadājumi un attālums
līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ir ne mazāks par 3 km,
braukšanas izdevumu kompensācija
tiek aprēķināta, reizinot iestādē
apmeklēto dienu skaitu mēnesī un

noteikto vidējo tarifu reģionālo
vietējās nozīmes maršrutu autobusos maršrutā, t.i., Ls 0,04/km
no izglītojamā dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ.
III Braukšanas izdevumu
kompensēšana
vispārējās pamatizglītības
skolēniem (1.-9.klase)
3.1. Ārpus Skrundas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās
pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase)
skolēniem un Skrundas pilsētas
teritorijā dzīvojošiem vispārējās
pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase)
skolēniem, kuri mācās Skrundas
novada vispārējās pamatizglītības
izglītības iestādēs, kas neatrodas
Skrundas pilsētā, ir tiesības saņemt
kompensāciju 100% apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas saistīti
ar braucieniem mācību gada laikā no
dzīves vietas līdz izglītības iestādei
un atpakaļ novada administratīvajā
teritorijā, ja tie izmanto sabiedrisko
transportu, kas pārvadā pasažierus:
3.1.1.reģionālajā starppilsētu
nozīmes maršrutā;
3.1.2.reģionālajā vietējās nozīmes
maršrutā.
3.2. Ja skolēnu nogādāšanu uz
novada izglītības iestādēm veic
skolēna vecāki, vietās, kur nav pieejams sabiedriskais transports vai
pašvaldības organizētie skolēnu
pārvadājumi, braukšanas izdevumu
kompensācija tiek aprēķināta, reizinot
skolu apmeklēto dienu skaitu mēnesī
un noteikto vidējo tarifu reģionālo
vietējās nozīmes maršrutu autobusos
maršrutā, t.i., Ls0,04/km no skolēna
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei
un atpakaļ.
3.3. Ārpus Skrundas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās
pamatizglītības skolēniem ir tiesības

saņemt kompensāciju, ja skolēna
vecāki veic skolēna pārvadājumus
Skrundas novada administratīvajā
teritorijā, izmantojot personīgo transportu maršrutos, kuros sabiedriskais transports nekursē vai nekursē
atbilstošajos laikos un attālums līdz
tuvākajai sabiedriskā transporta
pieturai vai izglītības iestādei ir ne
mazāks par 3 km. Kompensācijas
apmērs tiek noteikts Ls0,04/km.
3.4. Pašvaldība nesedz braukšanas
izdevumus skolēniem, kuri izglītības
pakalpojumu saņem ārpus Skrundas
novada administratīvās teritorijas.
IV Braukšanas izdevumu
kompensēšana
vispārējās vidējās izglītības
skolēniem (10.-12.klase)
4.1. Ārpus Skrundas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās
izglītības skolēniem ir tiesības
saņemt kompensāciju, ja skolēna
vecāki veic skolēna pārvadājumus
Skrundas novada administratīvajā
teritorijā, izmantojot personīgo transportu maršrutos, kuros sabiedriskais transports nekursē vai nekursē
atbilstošajos laikos un attālums līdz
tuvākajai sabiedriskā transporta
pieturai vai izglītības iestādei ir ne
mazāks par 3 km. Kompensācijas
apmērs tiek noteikts Ls0,02/km.
4.2. Ārpus pilsētas teritorijas
dzīvojošajiem vispārējās vidējās
izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.
klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt
kompensāciju 100 % apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas saistīti
ar braucienu mācību gada laikā no
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, ja izmanto: sabiedrisko transportlīdzekli,
kas pārvadā pasažierus reģionālajā
starppilsētu nozīmes maršrutā;

sabiedrisko transportlīdzekli, kas
pārvadā pasažierus reģionālajā
vietējās nozīmes maršrutā, maršrutos,
kuros nekursē pašvaldības skolēnu
pārvadājumu autobuss.
V Braukšanas izdevumu
atlīdzināšanas kārtība
5.1. Tiek noteikti šādi braukšanas
izdevumu atlīdzināšanas veidi:
5.1. vietējās reģionālās nozīmes
maršrutos – brīvbiļešu sistēma:
5.1.1. Ja skolēnu pārvadāšanu
veic reģionālās vietējās nozīmes
maršrutos, pašvaldība slēdz līgumu
ar sabiedriskā transporta pakalpojuma
sniedzēju par skolēnu pārvadāšanu un
apmaksā transporta izdevumus pēc
piestādītā rēķina;
5.1.2. Pašvaldības aģentūra
,,Sociālais dienests’’ sagatavo
braukšanas brīvbiļetes, uz kurām
norādīts skolēna vārds, uzvārds,
mācību gads, maršruts. Brīvbiļetes
tiek izsniegtas skolēniem, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus nokļūšanai līdz skolai un
atpakaļ, lai varētu norēķināties par
braucienu;
5.1.3. Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs aprēķina samaksu par
skolēnu pārvadāšanu un piestāda
rēķinu, ko apmaksā pašvaldība
atbilstoši skolēna deklarētajai
dzīvesvietai.
5.2. starppilsētu maršrutos – biļešu
sistēma:
5.2.1. Uzsākot mācību gadu vai
iestājoties mācību iestādē, skolēna
vecāki vai personas, kas viņus aizstāj
(turpmāk – vecāki) iesniedz iesniegumu par braukšanas izdevumu
atlīdzināšanu (pielikums Nr.1 un
pielikums Nr. 2) attiecīgajās Skrundas novada pašvaldības pakalpojumu pārvaldēs vai Skrundas novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas

centrā;
5.2.2. Līdz nākamā mēneša 10.
datumam skolēna vecāki iesniedz
braukšanas biļetes par iepriekšējā
mēnesī izmantoto sabiedrisko transportu. Braukšanas biļetes pielīmē uz
lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras
norāda skolēna vārdu, uzvārdu,
izglītības iestādi, maršrutu un biļešu
izdevumu kopsummu cipariem un
vārdiem;
5.2.3. Kompensāciju par
braukšanas izdevumiem izmaksā
iesniegumā norādītajai personai
pašvaldības kasēs;
5.2.4. Kompensācija par braukšanas
izdevumiem tiek izmaksāta vienu
reizi mēnesī no 15. līdz 20.datumam,
par iepriekšējo mēnesi;
5.2.5. Kompensācija par braukšanas
izdevumiem tiek izmaksāta tikai par
savlaicīgi iesniegtajām braukšanas
biļetēm, kuras apstiprinājusi attiecīgā
pakalpojumu pārvalde.
5.3. Ja skolēna vecāki veic skolēna
pārvadājumus šo saistošo noteikumu
2.3. vai 3.1.punktā noteiktajā kārtībā,
pašvaldība ar skolēna vecākiem
slēdz vienošanos, piemērojot šajos
saistošajos noteikumos noteikto
braukšanas izdevumu atlīdzināšanas
kompensāciju.
5.4. Ja skolēna vecāki veic vairāku
skolēnu pārvadājumus, braukšanas
izdevumus aprēķina, nepārsniedzot
šo saistošo noteikumu braukšanas
izdevumu kompensēšanas apmēru
neatkarīgi no pārvadājamo skolēnu
skaita.
VI Nobeiguma noteikumi
6.1. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētājas v.
A.Zankovskis

Saistosie noteikumi Nr.12/2011 “Par personu aprūpi mājās Skrundas novadā”
Izdoti saskaņā ar LR Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta trešo daļu, LR MK
27.05.2003. noteikumu Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta” 6.punktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumos lietotie termini:
Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās
pamatvajadzību apmierināšanai
personā, kuras objektīvu apstākļu dēļ
nevar sevi aprūpēt.
Likumīgais apgādnieks - persona,
kurai ar Civillikuma 84., 179. un 188.

SKRUNDA

pantu uzlikts apgādāšanas pienākums
(bērni, vecāki, laulātie, vecvecāki ).
Skrundas novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”(
turpmāk - DIENESTS)-Skrundas novada pašvaldības izveidota
un pārraudzībā esoša pašvaldības
iestāde, kuras mērķis ir veikt sociālo
darbu, organizēt un sniegt sociālos
pakalpojumus, un nodrošināt
sociālo palīdzību Skrundas novada
iedzīvotājiem.
Aprūpētājs - Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrējies individuālā
darba veicējs, kura zināšanas un
prasmes apliecina attiecīgs aprūpētāja
sertifikāts, ar kuru DIENESTS ir

NĪKRĀCE

RAŅĶI

slēdzis līgumu par aprūpes pakalpojuma pirkšanu.
2 . Š i e n o t e i k u m i ( t u r p mā k
“Saistošie noteikumi”) nosaka pakalpojuma Aprūpe mājās
piešķiršanas, saņemšanas, un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī aprūpes mājās
pakalpojuma pārtraukšanu, pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
3. Aprūpe mājās pakalpojumu ir
tiesīgas saņemt Skrundas novadā
dzīves vietu deklarējušas personas,
kuras vecuma vai fiziska rakstura
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas
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mājas darbus un savu personīgo
aprūpi, kurām nav apgādnieku vai tie
nodarbinātības vai citu apstākļu dēļ,
nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību,
kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas
personas ar garīga vai fiziska rakstura
traucējumiem, ja ģimenes locekļi
objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem
nodrošināt aprūpi.
4. Aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšanu noteiktā kārtībā finansē no
klientu, viņu likumīgo apgādnieku
vai DIENESTA budžeta līdzekļiem.
Pakalpojumu finansēšanai var tikt
piesaistīti arī citi juridisko un fizisko
personu līdzekļi.
5. Ja DIENESTS savu resursu

NĪKRĀCE
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robežās nespēj sniegt aprūpes pakalpojumus, tas pērk sociālas aprūpes
pakalpojumu no citām juridiskām vai
fiziskām personām.
II Aprūpe mājās pakalpojuma veidi
un līmeņi
6. Aprūpe mājās var būt pastāvīga
vai pagaidu:
6.1. patstāvīgu aprūpi DIENESTS
sniedz personām, vecuma vai fiziska,
vai garīga rakstura traucējumu dēļ
nevar veikt ikdienas sadzīviskos
darbus un savu personīgo aprūpi paša
spēkiem, t.i.,1.un 2.grupas invalīdiem
un pensionāriem,
6.2. pagaidu aprūpi DIENESTS
sniedz personām, kas slimības vai
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atveseļošanās periodā nevar veikt
ikdienas sadzīvisko darbus un savu
personīgo aprūpi paša spēkiem,
6.3. tiesības uz pagaidu aprūpi
mājās kā pagaidu palīdzību ir
ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē
bērnu vai pieaugušu personu ar
garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem (aprūpes darba
apjomam nepārsniedzot 2. aprūpes
līmeni).
7. Lai klients saņemtu viņa
individuālajām vajadzībām atbilstošu
aprūpes pakalpojumus, tiek noteikti 3
aprūpes pakalpojuma līmeņi.
8. Aprūpes pakalpojumu
līmeņos veicamie darba uzdevumi,
apmeklējumu skaits un darba ilgums
ir sekojoši:
8.1. 1. aprūpes līmenis (1-2 reizes
nedēļā līdz 16 stundām mēnesī):
8.1.1. pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde;
8.1.2. grīdas mitrā uzkopšana;
8.1.3. komunālo un citu maksājumu
kārtošana;
8.1.4. ģimenes ārsta izsaukšana;
8.1.5. preses pasūtīšana,
informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana;
8.1.6. malkas ienešana, ūdens
ienešana un iznešana, atkritumu
iznešana;
8.1.7. logu mazgāšana divas reizes
gadā;
8.1.8. aprūpējamā pavadīšana 1
stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā.
8.2. 2. aprūpes līmenis (2-3 reizes
nedēļā, līdz 24 stundām mēnesī), ietver 1. līmeņa aprūpes pakalpojumus
un papildus pēc nepieciešamības:
8.2.1. pavadīšana pie ārstiem, uz
slimnīcu;
8.2.2. palīdzība vannošanā;
8.2.3. gultas veļas nomaiņa;
8.2.4. krāsns kurināšana.
8.3. 3. līmenis (4-5 reizes nedēļā,
līdz 40 stundām mēnesī), ietver 1.un
2.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
8.3.1. palīdzība medikamentu
lietošanā;
8.3.2. fiziskās aktivitātes,
vingrošana;
8.3.3. ēdiena gatavošana, trauku
mazgāšana;
8.3.4. aprūpējamā personīgās
higiēnas nodrošināšana (kāju un roku

nagu apkopšana, matu mazgāšana,
skūšanās);
8.3.5. izgulējumu profilakse;
8.3.6. pamperu nomaiņa;
8.3.7. bez minēto pakalpojumu
sniegšanas aprūpētājs nodrošina
meistaru izsaukšanu uz mājām
sadzīves remontu darbu veikšanai
par klienta līdzekļiem.
III Aprūpes mājās pakalpojumu
piešķiršanas un saņemšanas kārtība
9. Aprūpes mājās pakalpojumu
saņemšanai klienti DIENESTĀ iesniedz sekojošus dokumentus:
9.1. iesniegumu, kurā norāda
problēmu un tā iespējamo risinājumu;
9.2. ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli un atzinumu
par aprūpes nepieciešamību. Izziņā
norāda medicīnisko kontrindikāciju
(plaušu tuberkulozi
aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās
slimības) neesamību;
9.3. psihiatra atzinumu par speciālo
(psihisko) kontrindikāciju neesamību
un piemērotāko pakalpojuma veidu klientam ar garīga rakstura
traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga
rakstura traucējumiem vai bērns ar
garīgās attīstības traucējumiem;
9.4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālo pakalpojumu
vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
9.5. dokumentus, kas apliecina,
ka apgādnieki nespēj nodrošināt
nepieciešamo aprūpi vecuma,
veselības stāvokļa vai citu objektīvu
apstākļu dēļ. Par objektīviem
apstākļiem apgādnieka nespējai
veikt aprūpi, ja to apstiprina sociālā
darbinieka izvērtējums uzskatāmi:
9.5.1. apgādnieka slimības laiks;
9.5.2. apgādnieka atrašanās
medicīniskās vai sociālās
rehabilitācijas institūcijā;
9.5.3. apgādnieka atkarība no
kaitīgām vielām un lietām (uz
ārstēšanās vai rehabilitācijas laiku);
9.5.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kurš fizisko
ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;
9.5.5. apgādniekam ir garīga vai
fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba
ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;
9.5.6. apgādnieka nodarbinātība;

9.5.7. apgādnieka dzīvesvietas
attālums.
10. DIENESTS 5 darba dienu
laikā pēc visu norādīto dokumentu saņemšanas, apmeklē klientu
mājās vai slimnīcā, novērtē klienta
vajadzības pēc sociālās aprūpes
mājās pakalpojuma un nosaka, kāds
aprūpes mājās pakalpojuma veids,
aprūpes līmenis un pakalpojuma
apjoms klientam ir nepieciešams,
kopā ar APRŪPĒTĀJU sastāda
klienta individuālo aprūpes plānuVIENOŠANOS PAR SOCIĀLĀS
APRŪPES NOSACĪJUMIEM (pielikums Nr.1).
11. DIENESTS pieņem lēmumu
par aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanu, nosakot saņemtā pakalpojuma apjomu, aprūpes termiņu, kā
arī norādot aprūpes veicēju.
12. APRŪPĒTĀJS sniedz aprūpes
mājās pakalpojumus atbilstoši DIENESTA sastādītajam aprūpes plānam
un noteiktajam aprūpes grafikam, kas
saskaņots ar klientu;
13. DIENESTS periodiski vai rodoties apstākļiem nepieciešamā aprūpes
pakalpojuma apjomā pārskata sniegto
pakalpojuma nepieciešamību un saturu – pastāvīgās aprūpes gadījumā 1
reizi gadā. Pagaidu aprūpes gadījumā
rezi 3 mēnešos. Nepieciešamības
gadījumā (mainoties veselības
stāvoklim) pārskata aprūpējamās
personas aprūpes apjomu un saturu.
Pēc noteiktā aprūpes laika perioda
beigām persona pēc nepieciešamības
atkārtoti pieprasa paklapojumus šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā.
14. Klienta lietu veido 9., 10, 11.
un 12. punktā norādītie dokumenti un
klienta individuālais plāns. Klienta
lieta tiek glabāta atbilstoši likumā
“Likums par arhīviem” noteiktajā.
15. Gadījumos klientam, kas saņem
aprūpes pakalpojumus, nepieciešama
aprūpe un uzraudzība, kas pārsniedz
3. aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus, DIENESTA sociālais
darbinieks var kārtot jautājumu par
klienta ievietošanu īslaicīgas vai
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
16. DIENESTA aprūpes mājās
pakalpojums netiek nodrošināts
personām, kurām ir medicīniskas vai
psiholoģiskas kontrindikācijas līdz ti

Reģionālajiem uzņēmējiem iespēja pieteikties
atbalsta saņemšanai
Latvijas Uzņemējdarbības
Attīstības Centrs (LUAC) reģionālo
uzņēmumu atbalstam Latvijā uzsācis
darbu pie attīstības programmas,
kurā plānots apvienot Latvijas
vietējos reģionu uzņēmumus, sniegt
tiem atbalstu, veicināt informācijas
apmaiņu, nodrošināt palīdzību, lai tie
attīstītos, paplašinātos un sasniegtu
plašākus noieta tirgus.
Lai arī Latvija ir salīdzinoši neliela
valsts, uzņēmumu darbības specifika
reģionos un galvaspilsētā stipri
atšķiras. Uzņēmumi mazpilsētās vai
lauku teritorijā saskaras ar citādām
problēmām un izaicinājumiem, tiem
nepieciešams atbalsts, lai veiksmīgi
attīstītos.
LUAC izstrādājis Reģionālo
uzņēmumu attīstības programmu,
kas ietver konkrētas mārketinga,
reklāmas, komunikācijas, pārdošanas
veicināšanas un uzņēmējdarbības
stiprināšanas aktivitātes, to starpā
piedāvājot arī paplašināt tirdzniecības
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kanālus un piesaistīt lielāku auditoriju.
“Programmas ietvaros katrs
uzņēmums saņem skaidru recepti, pēc
kuras darbojoties, sasniegt vēlamos
rezultātus. Latvijas reģionos darbojas
daudz interesenti, strādīgi un vērtīgi
uzņēmumi. Tiem nepieciešams tikai
sakārtot tirdzniecības un mārketinga
stratēģiju, ko iespējams izdarīt, paskatoties uz produktu no klienta redzes
punkta. Lai sniegtu uzņēmumiem
atbalstu, veidojam attīstības programmu reģionālajiem uzņēmumiem,”
skaidro LUAC projektu vadītājs
Kaspars Vītoliņš.
Programmas ietvaros
uzņēmumiem pieejamas ir LUAC
ekspertu konsultācijas (mārketinga,
uzņēmējdarbības vadības, personāla
atlases, komunikācijas un pārdošanas
veicināšanas jomās), atbalsts
mārketinga aktivitāšu reklāmas
plānošanā un realizācijā, uzsvaru
liekot uz plašākas mērķa auditorija
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piesaisti.
Papildus tam reģionālajiem
uzņēmumiem, zemniekiem un amatniekiem tiks dota iespēja savu
produkciju piedāvāt īpaši tam
izveidotā interneta veikalā.
Dalības maksa Attīstības
programmā reģionālajiem
uzņēmumiem netiek plānota, jo īpašā
programma veidota ar mērķi sniegt
atbalstu vietējo uzņēmumu attīstībā,
veicinot to izaugsmi un palielinot
produktu atpazīstamību vietējā tirgū
un, iespējams, arī ārvalstīs.
Reģionālie uzņēmumi, kas vēlas
piedalīties un saņemt atbalstu,
aicināti pieteikties līdz š.g. 16.decembrim, rakstot uz e-pastu: luac@luac.
lv ar norādi Attīstības programma
reģionālajiem uzņēmumiem.
Baiba Paegle
LUAC Attīstības departaments
20076860
luac@luac.lv
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novēršanai.
17. Aprūpes mājās pakalpojums
netiek nodrošināts personām ar
atkarības problēmām.
IV Aprūpes mājās organizēšana
18. Aprūpi mājās organizē, pārzina
un kontrolē DIENESTA sociālais
darbinieks.
19. Aprūpes mājās pamatuzdevums ir:
19.1. nodrošināt personas
pamatvajadzību apmierināšanu un
dzīves kvalitātes nepazemināšanos;
19.2. personu apsekošana mājās
viņām pieņemamā laikā, personai
nepieciešamās
aprūpes mājās
pakalpojuma satura un apjoma
noteikšana, pakalpojuma sniegšanas
organizēšana un periodiska šo aprūpes
mājās pakalpojuma nepieciešamības
pārskatīšana;
19.3. sadarbība ar sadzīves pakalpojumu dienestiem, ēdināšanas
un tirdzniecības uzņēmumiem,
ārstniecības iestādēm u.c. Pakalpojumus sniedzošām institūcijām,
sabiedriskām un reliģiskām
organizācijām aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai.
20. Aprūpes mājās pakalpojumu
veic aprūpētāji ar attiecīgu izglītību
vai zināšanām sociālās aprūpes darbā.
20. APRŪPĒTĀJS sistemātiski
aizpilda darba uzskaites karti (pielikums Nr. 2), kurā norāda aprūpējamo
personu, veiktos pakalpojuma veidus,
to sniegšanas ilgumu.
21. DIENESTS nenodrošina diennakts aprūpi.
V Aprūpes mājās pakalpojumu
samaksas kārtība
22. Aprūpes pakalpojums ir maksas pakalpojums. 1 stundas apmaksa
par pakalpojumu ir vienāda ar valstī
noteikto minimālo stundas tarifa
likmi attiecīgajā kalendārajā gadā ar
koeficientu 1,2.
23. Gadījumos, kad persona nespēj
veikt samaksu par aprūpes mājās
pakalpojumu, to veic viņa apgādnieki,
saskaņā ar LR Civillikumu.
24. Aprūpes pakalpojumi par
DIENESTA līdzekļiem tiek sniegti
personām, kurām nav likumīgu
apgādnieku un kuru pensijas apmērs
pensijas apmērs nepārsniedz valstī
noteikto minimālo darba algu.
25. Gadījumos, kad aprūpējamā
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persona ir pieļāvusi savas mantas atsavināšanu par labu kādai
fiziskai vai juridiskai personai ,
aprūpējamā mantas ieguvējam ir
pienākums nodrošināt aprūpējamam
nepieciešamo aprūpes pakalpojumu
vai segt ar to saistītos izdevumus.
26. Klientam vai tā maksātspējīgiem
apgādniekiem, kura aprūpi mājās
nefinansē no DIENESTA budžeta,
par saņemtajiem pakalpojumiem ir
pienākums norēķināties līdz katra
mēneša 25. datumam saskaņā ar DIENESTA piestādīto aprēķinu.
VI Aprūpes mājās pakalpojuma
pārtraukšana
27. Aprūpes mājās pakalpojumu
pārtrauc, ja:
27.1. klients atgūst pašaprūpes
spējas vai rodas apstākļi, kad aprūpes
mājās pakalpojums netiek nodrošināts
(minētie gadījumi 3.8.,3.9. punktā);
27.2. izbeidzas objektīvie
apstākļi, kuru dēļ apgādnieki
nespēja nodrošināt klienta aprūpi un
uzraudzību;
27.3. iestājas klienta nāve;
27.4. klients tiek ievietots ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā;
27.5. klients rakstiski atteicies no
aprūpes pakalpojumiem;
27.6. klients izbraucis uz patstāvīgu
dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai
ārzemēs;
27.7. ja klients un DIENESTS
1 mēneša laikā nevar vienoties par
pakalpojuma apmēru, kvalitāti un
samaksu;
27.8. klients nokavējis maksājumus
par saņemtajiem pakalpojumiem
vairāk par trim mēnešiem.
VII Lēmumu paziņošanas,
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
28. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav
apmierināts ar DIENESTA lēmumu,
tas ir tiesīgs to apstrīdēt Skrundas
novada pašvaldības administratīvo
aktu strīdu komisijā (Raiņa ielā 11,
Skrundā, Skrundas novadā, LV3326).
VIII Noslēguma jautājumi
29. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to pilna
teksta publicēšanas vietējā laikrakstā.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētājas v. A.Zankovskis

Pētniecisko darbu konkurss
jauniešiem

Līdz 29. decembrim 12. klases skolēni vēl var iesniegt pētnieciskos darbus
konkursam “Mājokļu pārvaldīšana un energoefektivitāte Latvijā”. Divi laureāti
ar SEB bankas un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) atbalstu saņems atlaidi
50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU.
Konkursā ir aicināti piedalīties vidusskolu 12.klašu skolēni, kā arī koledžu un
arodvidusskolu pēdējā kursa audzēkņi (kas saņems vispārējo vai profesionālo
vidējo izglītību), kuri nākotnē vēlas studēt RTU Inženierekonomikas un vadības
fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras
bakalaura profesionālo studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība”.
Jaunieši savus darbus aicināti iesniegt līdz šā gada 29. decembra plkst.
15:00 papīra formātā Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā un elektroniskā formātā uz e-pastu
dzivosiltak@em.gov.lv ar norādi „Konkursam”. Darbiem jābūt latviešu valodā,
apjomā līdz 30 lapas pusēm A4 formātā.
Konkursa darbu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmās kārtas ietvaros līdz 2012. gada 31. janvārim tiks izvērtēti visi konkursā iesniegtie darbi; 15
dalībnieki, kas saņems vislielāko punktu kopsummu, tiks aicināti piedalīties
2. kārtā. Otrajā kārtā, kura noritēs 2012.gada februārī, dalībniekiem būs
jāsagatavo Power Point prezentācija par savu darbu un tā jāprezentē žūrijas
komisijai klātienē Rīgā.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks izstādes „Māja I 2012” laikā 2012.
gada martā.
Papildu informācija par konkursa noteikumiem un norisi atrodama Ekonomikas ministrijas mājas lapā (www.em.gov.lv/dzivosiltak), RTU mājas lapā
(www.buni.rtu.lv), SEB bankas mājas lapā (www.seb.lv/renovacija) un Latvijas
namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas mājas lapā (www.lnpaa.lv).
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Apsveikumi Ziemassvētkos un gadu mijā
Tajā brīdī, kad pasaule šķiet
pelēka un dienas garum
garas, atnāk brīnums - pār
mums pārklājas baltais
sniega mirdzums, un tajā
brīdī šķiet, ka dzīvot palicis
vieglāk un gaišāk! Tad vieglāk
ieraudzīt ceļu, kurš ejams,
tad skaidrāks ir darāmo darbu
apjoms un tad saprotamāks
ir arī nesaprotamais. Vai tas
ir tikai sniega nopelns? Tā
ir spēja būt dzīves un sajūtu
gudram-spēja būt stipram un
izdzīvot.
Sirsnīgi sveicam visu svētkos un vēlam, lai balts zied
Ziemassvētku laiks un lai Jaunajam gadam spoži mirdz laimes
zvaigzne! Lai sirsnīgi un nesteidzīgi svētku brīži un patīkamiem
notikumiem gaiši piepildīts 2012.gads!
Skrundas novada izglītības iestādes un novada izglītības
speciāliste Inga Flugrāte
„No zelta ābeles – brīnumābeles
Sirdī lai kāda sēkliņa krīt,
Kā Ziemassvētku vakarā,
Tā Jaungada gājumā
Palīdzot laimi ieraudzīt…”
(A.Ķirškalne)

Lai Jaunā gadā visa gana,
Lai rīts un vakars līksmi zvana.
Lai netrūkst maizītes un sāls,
Lai laimīte nav viesis tāls.

Sveicam svētkos un vēlam visu
to labāko!
Skrundas novada skolēnu dome

Gaišas domas, možu garu un
lasītprieku saviem lasītājiem novēl
Skrundas novada bibliotēkas.

Neaizmirsti taču sevi! Uzdāvini
kaut ko sev! Un ne jau nieciņu,
kurš palicis pāri. Uzdāvini sev
kaut ko lielu – mierīgu, lēnu
brīdi, kas ļauj līdz dziļumiem
apjaust: tuvojas svētki, un es
esmu svētku daļa.
(Astra Andere)

Lai Ziemassvētku labestības un
mīlestības gaismā katram no Jums
izdodas saglabāt ticību sev un
stiprināt savus tuvākos!
Priecāsimies būt kopā ar Jums
ikdienā un svētku reizēs Jaunajā
2012. gadā.
ā.

Gaišas domas, mīļus vārdus un
sirds siltumu Ziemassvētkos un
Jaunajā gadā novēl Skrundas
novada bāriņtiesa.

S
k
Skrundas
novada
kultūrasdarbinieku vārdā

Ziemassvētku gaidās
Sirds domu ceļus staigā.
Pa ceļiem un pa laukiem,
Pie mīļajiem, pie draugiem.
(Aivita Emerberga)

Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķietLai aiziet pie Jums un palūko,
Kā Jums šais Ziemassvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca,
Un nekad vairs nenoņem nost.
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet,
Lai pēc tumsas atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet.
(Autors nezināms)

Lai balti Ziemassvētki ienāk katrā mājā un ikvienā sirsniņā! Lai gaišas
domas un darbi, laba veselība, veiksme un izturība! Gaišus un saticīgus
Ziemassvētkus un priecīgu dienu pilnu Jauno 2012. gadu!
Skrundas novada sporta organizatore Aivita Emerberga

Skrundas pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
kolektīva vārdā vēlam priecīgus, gaišus
Ziemassvētkus un laimes pilnu Jauno gadu!

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo,
Kāpj saule augstāk debess lokā.
Un eglē sveces deg kā saules lokā.
Ir. Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro...

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
ikvienam nes debesu gaišumu!
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem!
(K.Apšukrūma)

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu vēl Skrundas televīzijas darbinieki!
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Domes 2011.gada 24.novembra sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma piedalīties Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklātā projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumā
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar projektu
“Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas
kultūras nama”. Projekta kopējās
izmaksas ir 24 400.00 LVL (divdesmit četri tūkstoši četri simti
latu). ELFLA finansējums ir 90%
no attiecināmajām izmaksām, bet
pašvaldības finansējums - 10%.
Dome nolēma piedalīties ELFLA
atklātā projektu iesniegumu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumā
“Pamatpakalpojumi ekonomikai
un iedzīvotājiem” ar projektu “Skrundas estrādes parka teritorijas
labiekārtošana”. Projekta kopējās
izmaksas ir 54 900.00 LVL (piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti latu).
ELFLA finansējums ir 90%, bet
pašvaldības- 10% no attiecināmajām
izmaksām.
Dome nolēma piedāvāt
uzņēmumam „Linde pārtika”
samazināt pašvaldības nodevu uz
Ls 370.00 (trīs simti septiņdesmit
lati), izvietojot reklāmu Ventas ielā
2A, Skrundā, līdz 31.12.2011. un
noteica nodevas samaksas termiņu
01.12.2011.
Dome ar 01.12.2011. izslēdza no
Nīkrāces pamatskolas štatu saraksta
pavāra amatu (1 likme) un pavāra
palīga amatu (0.75 likme), kā arī
ar 01.12.2011. papildināja Nīkrāces
pamatskolas štatu sarakstu ar vienu
štata vienību – saimniecības pārzinis
(profesijas kods 5151 11), nosakot mēneša darba algas likmi Ls
250.00. Finansējuma avots – Nīkrāces
pamatskolas 2011. gada budžets.
Dome grozīja Skrundas novada
domes 22.10.2009. sēdes lēmuma
“Par pašvaldības civilās aizsardzības
komisijas izveidošanu” 2. punktu,
no komisijas sastāva izslēdzot Vilni
Grāveli un ievēlot komisijā izpilddirektoru Gunti Putniņu.
Dome izslēdza Vilni Grāveli no
pašvaldības iepirkumu komisijas
sastāva un ievēlēja komisijas sastāvā
izpilddirektoru Gunti Putiņu. Dome
noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām
iepirkumu komisijas sastāvs ir šāds:
Guntis Putniņš, Anta Storķe, Gun-

tars Stepiņš, Aldona Zīdere, Benita
Lielāmere.
Dome grozīja Skrundas novada
domes 29.09.2009. sēdes lēmumu
“Par ceļu fonda komisiju un
saistošo noteikumu Nr. 7/2009 “Par
licenču izsniegšanas kārtību un
maksimālajiem vieglo taksometru
pārvadājumu tarifiem Skrundas
novadā” apstiprināšanu” 1.punktu,
no komisijas sastāva izslēdzot Vilni
Grāveli un Dzintru VEĢI un ievēlot
komisijas sastāvā izpilddirektoru
Gunti Putniņu. Dome noteica, ka
pēc izdarītajām izmaiņām ceļu fonda
komisijas sastāvs ir šāds: Guntis
Putniņš, Benita Lielāmere, Dainis Eisaks, Aldis Zalgauckis, Ainars
Piļeckis.
Dome atbrīvoja Gunitu Strodi no
administratīvās komisijas locekles
pienākumiem un viņas vietā ievēlēja
Gunu Skrebeli. Dome noteica, ka pēc
izdarītajām izmaiņām administratīvās
komisijas sastāvs šāds: Normunds
Danenbergs, Inga Rence – Remte,
Guna Skrebele, Eva Pole, Inguna
Girvaite, Benita Lielāmere, Arvīds
Kalniņš.
Dome atbrīvoja Ilonu Rītiņu
no dzīvokļu komisijas locekles
pienākumiem. Nadiju Zankovsku
atbrīvoja no dzīvokļu komisijas
locekles pienākumiem darba tiesisko attiecību izbeigšanas dēļ.
Dome ievēlēja Benitu Lielāmeri
par dzīvokļu komisijas locekli un
pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas
novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvs ir šāds: Anda Vītola,
Eva Pole, Inga Freimane, Mārcis
Jaunarājs, Dzintra Veģe, Aldona
Zīdere, Benita Lielāmere.
Dome atbrīvoja ar 30.11.2011. Dzintru Veģi no Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces
pienākumu pildīšanas un viņas vietā
iecēla Gunu Skrebeli. Dome noteica,
ka dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietniece pilda amata pienākumus
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
prombūtnes laikā. Dome atļāva Gunai
Skrebelei apvienot Skrundas novada
pašvaldības darba drošības inženieres
pienākumus ar Skrundas novada
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
vietnieces pienākumiem.
Dome atcēla Skrundas novada
domes 22.09.2011. sēdes lēmumu
“Par saistošo noteikumu Nr. 7/2011
“Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas
kārtību” apstiprināšanu”, un
apstiprināja saistošos noteikumus
Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu

izīrēšanas kārtību”.
Dome nolēma papildināt
Rudbāržu internātpamatskolas –
rehabilitācijas centra nolikuma 4.
sadaļu IZGLĪTĪBAS PROCESA
ORGANIZĀCIJA ar punktu 4.17.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 14/2011 “Par reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu
Skrundas novadā” un atzina par
spēkā neesošiem Skrundas novada
pašvaldības 22.06.2010. saistošos noteikumus 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”.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome apstiprināja 2011. gada
oktobrī izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam
„Skrundas novada Rudbāržu pagasta
Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”, apstiprināja projekta
finanšu plānu un projektā iekļautās
komponentes. Dome apstiprināja
tehniski ekonomiskajā pamatojumā
izstrādāto tarifu politiku un
akceptēja SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” sagatavoto iesniegumu
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai
projektam, tajā ietvertos darbus
un finansējuma apjomu atbilstoši
projekta iesniegumā iekļautajam
finansējuma plānam un projekta
budžeta kopsavilkumam. Dome
sniedza galvojumu SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” kredītam,
kas nepieciešams projekta īstenošanai
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja pašu līdzfinansējuma
nodrošināšanai, LVL 50 247,32
15% attiecināmo izmaksu segšanai.
Finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai tiks nodrošināts, izmantojot SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” kā PVN nodokļa
maksātāja spēju finansēt PVN
atbilstoši likuma normai.
Dome atcēla Skrundas novada
domes 27.08.2009. sēdes lēmuma
“Par Skrundas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību kapitāla daļu
turētāju pārstāvjiem un to atalgojumu” 3.2. punktu un noteica, ka SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”

kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome nodos dzīvojamās mājas
“Lejasieras” Raņķu pagastā
pārvaldīšanas tiesības pilnvarotai
personai Viktoram Soloveiko.
Dome nolēma pārņemt no VAS
„Privatizācijas aģentūra” pašvaldības
īpašumā valsts dzīvokļu īpašumus
Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā
Operatoru māja, Raņķu pagastā, kā
arī valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1 un
Nr.2 nekustamajā īpašumā Kūdras
kantoris, Skrundas pagastā.
Dome 16 nekustamiem īpašumiem
Skrundas pagastā izmainīja zemes
lietošanas mērķi no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes uz lietošanas
mērķi, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Dome uz 12 gadiem iznomās
zemes gabalu 0.5 ha platībā „Bites
1” Nīkrāces pagastā, zem fermas
noteica nekustamā īpašuma nodokļa
maksu gadā 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības (kadastrālā
vērtība Ls 150), t.i. Ls 2.25. Nomas
maksa mainās atkarībā no zemes
kadastrālās vērtības.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma “Ventaskrasti” Skrundas pagastā zemes
ierīcības projektu zemes gabala
sadalīšanas dēļ.
Dome apstiprināja VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto
zemes ierīcības projekta
lietu
no 04.10.2011. par zemes gabala
„Ošenieki” Raņķu pagastā sadalīšanu.
Atdalāmam zemes gabalam 22.4 ha
platībā piešķīra nosaukumu „Kraķi”.
Zemes gabala lietošanas mērķis –
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto
zemes ierīcības projekta
lietuno
12.10.2011. par zemes gabala „Magones” Raņķu pagastā sadalīšanu, un
atdalāmo zemes gabalu 0.3 ha platībā
pievienot saimniecībai „Dārznieki”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā.
Zemes gabala lietošanas mērķis –
lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt saimniecību
„Vaivariņi” Rudbāržu pagastā.
Atdalāmam zemes gabalam 1.6
ha platībā piešķirt nosaukumu
„Nolēni”. Zemes lietošanas mērķis
– lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams

izstrādāt nekustamā īpašuma
„Dārznieki” Raņķu pagastā zemes
ierīcības projektu zemes gabala
sadalīšanas dēļ.
Dome sadalīja saimniecību „Kapenieki” Raņķu pagastā, atdalāmam
zemes 2.51 ha platībā piešķīra nosaukumu un adresi „Dārznieki”, zemes
lietošanas mērķis –lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve,
un nolēma pievienot saimniecībai
„Dārznieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā.
Dome izmainīja adresi ēkai
„Darbnīcas” Raņķu pagastā uz adresi
„Dārznieki”.

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma 2 personas uzņemt
dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā kā personas, kas ar dzīvojamo
platību nodrošināma vispārējā kārtā,
un 1 personu dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā Skrundā kā
personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām.
Dome nolēma izīrēt 1 personai
dzīvokli, noslēdzot īres līgumu ar
01.12.2011. Vienai personai nolēma
neizīrēt dzīvojamās telpas.
Dome pagarināja 1 personai
īres līgumu uz laiku līdz sešiem
mēnešiem.
Dome piekrita 4 personu atteikumam un pārtrauks īres tiesības uz
dzīvokļiem Skrundas novadā.

2011. gada
10.novembra
domes ārkārtas
sēde

Dome nolēma izbeigt telpu Nr.
3 (telpu grupas Nr. 901, platība
– 8.2 m2) un Nr. 9 (telpu grupas
Nr. 008, platība – 23.3
m2) “Sākumskolā”, Raņķu pagastā,
nomas līgumu Nr. 9-3/15/2011 no
23.05.2011. ar 10.11.2011., kā arī
slēgt telpu šo telpu nomas līgumu
no 11.11.2011, nosakot šādus telpu
nomas līguma nosacījumus: nomas
maksa – Ls 0.30/m2 bez PVN, līguma
darbības termiņš līdz 01.06.2018.
Deputāti nolēma ar Skrundas novada Goda balvu apbalvot 10 novada
iedzīvotājus, bet īpašu pateicību
izteikt 8 cilvēkiem.
Sagatavoja projektu speciāliste
Kristīne Vērdiņa

Par iespējām iedzīvotājiem un uzņēmējiem
30.novembrī Skrundas novada
pašvaldība sadarbībā ar bankām un
SIA “Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centra” filiāli - “Meža
konsultāciju pakalpojumu centrs”
(MKPC) konsultanti Sigitu Vaivodi
rīkoja tikšanos ar novada uzņēmējiem.
Hipotēku banka, Swedbank un Citadeles banka sniedza informāciju
par iespējām, ko bankas piedāvā
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Īpaši
noderīgu informāciju uzņēmējiem
sniedza Hipotēku banka. Bankā ir
izveidota jauna mikrokredītu un
grantu programma, kas piedāvā
ar vien plašākas atbalsta iespējas
uzņēmējiem. Vairāk nekā desmit
gadus Hipotēku banka kā attīstības
banka īsteno mērķprogrammas,
kas paredzētas dažādām uzņēmēju
vajadzībām. Finansējuma klāstam
nesen pievienojusies jauna iespēja
–mikrokredītu un grantu programma,
kas sniedz līdz šim nebijušas iespējas.

SKRUNDA

Kas var pieteikties
mikrokredītam un grantam?
Programma paredzēta gan
jau nodibinātiem uzņēmumiem,
g a n i n d i v i d u ā l a j i e m k o m e rsantiem. Vienīgais nosacījums –
uzņēmums nodarbina līdz 10 darbiniekiem, un gada apgrozījums
un bilance nepārsniedz 1,4 miljonus latu. Tā paredzēta ne tikai
ražošanas un pakalpojumu nozarē
strādājošajiem uzņēmumiem,
bet arī lauksaimniecības nozares
uzņēmumiem, kā arī tiem, kas sava
uzņēmuma izveidi vēl tikai plāno.
Ko piedāvā mikrokreditēšanas
programma?
Programmā pieejams aizdevums līdz 10000 latu investīcijām,
līdz 5000 latiem apgrozāmajiem
līdzekļiem un, kas īpaši svarīgi, arī
grants. Projektiem līdz 5000 latu nav
nepieciešams līdzfinansējums, un
aizdevums tiks piešķirts līdz 100%

NĪKRĀCE
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no projekta summas. Ja projekta
summa ir lielāka, nepieciešams 10%
uzņēmēja līdzfinansējums. Aizdevums pieejams latos, tā termiņš ir
līdz 5 gadiem.
Pēc tam, kad projekts īstenots
un bizness sācis darboties,
uzņēmumam būs pieejams grants jeb
neatmaksājamais finansējums aizdevuma dzēšanai. Granta summa ir 50%
no investīcijām piešķirtās summas,
bet ne vairāk kā 500 latu, ja projekts tiek īstenots Rīgā, Daugavpilī,
Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā,
Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī vai
Rīgai pieguļošajās pašvaldībās,
un līdz 750 latiem, ja biznesa projekts tiek īstenots pārējā Latvijas
teritorijā. Šāds nosacījums ieviests,
lai veicinātu attīstību reģionos un
ārpus lielajām pilsētām.
Ko vēl piedāvājat uzņēmējiem?
Mums ir īpaša programma arī biznesa uzsācējiem, kuriem piedāvājam

RUDBĀRŽI
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bezmaksas mācības un konsultācijas,
kā arī finansējumu aizdevuma un
granta veidā, tā dēvētā Starta programma.
Jau strādājošiem uzņēmumiem
citās valsts atbalsta programmās
pieejams finansējums investīcijām
un apgrozāmajiem līdzekļiem
līdz pat 7,5 miljoniem latu. Īpaši
pievilcīgi šajās programmās ir
termiņi–apgrozāmajiem līdz 5 gadiem, kredītlīnijām – līdz 3 gadiem.
Hipotēku bankas piedāvā arī
lauksaimniekiem nepieciešamo
finansējumu. Pirmkārt, piedāvājam
finansējumu apgrozāmajiem
līdzekļiem no 5000 līdz 700 000 latu,
bet lauksaimniecības kooperatīvajām
saimniecībām–līdz 2 miljoniem latu.
Otrkārt, banka piedalās Kredītu fonda
līdzekļu sadalē, piedāvājot lauksaimniekiem investīciju aizdevumus uz
īpaši pievilcīgiem nosacījumiem.
Atšķirībā no parastiem aizdevumiem,

NĪKRĀCE

RAŅĶI

izsniedzot aizdevumus valsts atbalsta programmu ietvaros, banka
var uzņemties lielākus riskus, tai
skaitā zemāku ķīlas nodrošinājumu,
apgrozāmo līdzekļu aizdevumu
atmaksas termiņi ir garāki, aizdevumi un cita veida atbalsts pieejami arī uzņēmējiem bez iepriekšējas
pieredzes.
Kas jādara, lai saņemtu atbalstu?
Lai pieteiktos aizdevumiem,
vispirms nepieciešams aizdevuma
pieteikums un aizpildīta atbalsta
apjoma veidlapa. Klientu ērtībām šo
dokumentu veidlapas ir ievietotas
Hipotēku bankas mājas lapā www.
hipo.lv.

RUDBĀRŽI

Teksts- Guna Skrebele,
Skrundas novada pašvaldības
speciāliste
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SKRUNDAS NOVADS
Nestāvi malā, piedalies, lielais šļūciens ir klāt!
www.skrundasnovads.lv

Lielais šļūciens ir jau klāt
Braucamo sāc darināt!
Jo šļūksim atkal mēs no kalna
Ja tik pieturēsies salna.

Pasargās no aukstā vēja
Karsta piparmētru tēja.
Lai pirmās Jaunā gada dienas
Prieku, līksmi sirdīs ienes!
Kad Ziemassvētki aizvadīti mierīgi un klusi, kad sagaidīts Jaunais 2012.gads, laiks kopīgām un jautrām aktivitātēm
ar draugiem, darba kolēģiem un ģimenēm. 1.janvārī pl.13.00 uz Ventas kalna Skrundā atkal notiks Jaungada šļūciens.
Ar saviem braucamajiem aicināts piedalīties ikviens. Jo interesantāks braucamais-jo lielāks prieks skatītājiem. Labākiem
šļūcējiem pārsteigumu balvas! Auto stāvvietas būs pie bijušās pirts. Jaungada rītā ilgi neguļam, bet dodamies uz
Ventaskalnu pēc prieka devas!
Teksts- Aivita Emerberga
Foto- Ieva Benefelde

Skrundas novada p/a “Sociālais
dienests” informē, ka 2011.
gada novembra mēnesī kopumā
visā Skrundas novadā izdalītas
1275 bezmaksas pārtikas pakas
trūcīgām personām, no tām
212 Nīkrāces pagastā, 449
Rudbāržu pagastā, 124 Raņķu
pagastā un 490 Skrundas pilsētā
un Skrundas pagastā.
Informējam, ka 2011. gada
novembra mēnesī kopumā
sociālajiem pabalstiem
izlietoti 7807 Ls; tai skaitā:
GMI pabalstiem 4746 Ls;
dzīvokļu pabalstiem 391 Ls;
pārējiem pabalstiem 2670 Ls.
Noslēdzoties 80 latu stipendiātu
programmai, tiek prognozēts
GMI pabalsta saņēmēju skaita
pieaugums turpmākajos
mēnešos.
Novembra mēnesī izdalītas 11
A/S “Latvenergo” dāvinājuma
kartes.

Dzimtsarakstu
nodaļas ziņo

Novembrī Skrundas novadā
piedzimuši 5 bērniņi – 1
meitenīte un 4 puisīši- 2
Skrundā, 1 Skrundas pagastā,
1 Jaunmuižā, 1 Rudbāržu
pagastā.
Mūžībā pavadīti 11 novada
cilvēki: 4 Skrundas, 1 Skrundas
pagasta, 1 Rudbāržu pagasta,
3 Nīkrāces pagasta, 2 Raņķu
pagasta iedzīvotāji.

Apmācīs rīkoties ar
internetbanku

Notikumu kalendārs
Skrundā

Skanēs līksmas ziemas
dziesmas,
Sildīs ugunskura liesmas.
Ja uz ēšanu prāts nesas,
Lūdzu, līdzi ņemiet desas!

Skrundas novada
p/a “Sociālais
dienests” informē

2011. gada 9.decembris

ar „Swedbank” internetbanku.
Pieteikties Skrundas pilsētas
bibliotēkā personīgi vai pa
telefonu 63331552.

Iedegs svētku
egles

9.decembrī pl.18.00 pie
Skrundas kultūras nama mazie
un lielie skrundenieki aicināti
apmeklēt pilsētas Ziemassvētku
egles iedegšanas svētkus, līdzi
ņemot pašgatavotu eglītes rotu.
Egles atklāšanā piedalīsies
Sniegavīrs, kurā mājo prieks,
smaids un labestība. Svētkus
kuplinās bērnu un sieviešu
vokālie ansambļi. Deju virpulī
ritināsies visu paaudžu deju
kolektīvi - „Jautrais dancis”,
„Tikai tā”, „Mežābele” un „Virši”.
Ziemassvētku tirdziņš „Dāvanas
tev un man” sāks darboties
no plkst.17.00 . Aicinām pirkt,
pārdot vai iemainīt pašu
sarūpētus kārumus, rokdarbus
u.c. mazas, mīļas dāvaniņas!
Pl.19.00 Skrundas kultūras
nama lielajā zālē svētku
noskaņās uz koncertu aicina
atraktīvā, kolorītā un emocionālā
Uškānu ģimene-2010.
gada LNT dziedošo ģimeņu
šova otrās vietas ieguvēji.
Iepriekšpārdošanā biļešu cenaLs 2.00, koncerta dienā- Ls 3.00.
13. decembrī pl.17.00
Rudbāržu pagasta egles
iedegšanas pasākums.
14.decembrī pl.16.30 pie
Raņķu pagasta pārvaldes
lielās egles iedegšana.
Pasākumā vilksim bluķi, kurā
iecērtot un visādi citādi atstāsim
sliktās domas, neveiksmes un
likstas.

Izgatavo dāvanas

Tuvojas svētku laiks, tāpēc
šoreiz Skrundas alternatīvās
aprūpes dienas centrs piedāvā
pašu spēkiem izveidot skaistas
dāvaniņas, kuru pagatavošana
neprasa daudz laika un tikpat
kā neko neizmaksā, jo visi
nepieciešamie materiāli katram
mājās ir atrodami.
Laipni lūdzam katru decembra
trešdienu pl.15:00 uz
mīļdāvaniņu gatavošanas
nodarbībām. Uz pirmo nodarbību
līdzi nepieciešams: kartons,
audums, līme, līmlapiņas, adata,
diegs, šķēres, zīmulis, dažādi
materiāli rotāšanai (pogas,
pērlītes, lentītes u.c.)

Izšuj kartiņas

Pēc klientu pieprasījuma
Alternatīvās aprūpes dienas
centrā turpina kartiņu izšūšanas
nodarbības katru decembra
ceturtdienu pl.15:00. Laipni
lūdzam apgūt iemācītās
un jaunas tehnikas kartiņu
izšūšanā. Uz nodarbībām
līdzi nepieciešams: krāsainais
kartons, šķēres, līme, lentītes,
spolīšu vai mulinē diegi, pērlītes
(var arī nebūt).

Pateicība

Skrundas pilsētas bibliotēka
izsaka pateicību Inesei Ivānei un
Jānim Blūmam par dāsnajiem
grāmatu dāvinājumiem.
Pateicoties šiem dāvinājumiem,
bibliotēkas plaukti papildinājās
ar 40 jaunām un interesantām
grāmatām.

Aicinām uz mācībām darbam

Zelta kāzu jubileju atzīmēs
Zenta un Ansis Grīnbergi
Jubileju Grīnbergu pāris svinēs pavisam mazu sprīdi pirms
gadu mijas - 30. decembrī.
Līdz apvārsnim, līdz sirdij pilns ir gadu klājums,
Jūt plecu plecs un gadi takas sapin,
Un visas jūtu krāsas sirds te atmin.
Bet zied jums mūžs! Un bagāts jūsu gājums.
Sveicam bagāto gadu jubilārus!
Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa.
Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde.
Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā, Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

12.decembrī pl.18.00 Skrundas kultūras nama pilsētas bibliotēkas
telpās sieviešu klubiņa pasākums. Tēma: Sevis pilnveidošana- temperaments un savstarpējā saskarsme. Piparkūku degustācija. Pasākuma
dalībnieces ar savām oriģinālajām piparkūkām gaidīs Inese Ivāne.
T.29427990.
13.decembrī pl.18.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē Skrundas vidusskolas vokālās studijas koncerts „Mazu brīdi pirms
Ziemassvētkiem”.
14.decembrī no pl.10.00-12.00 Skrundas kultūras nama mazajā
zālē Donoru diena.
14.decembrī Skrundas kultūras namā Rietumu fonda finansēta
bezmaksas leļļu teātra izrāde ”Rūķis- sveču lējējs”.
17.decembrī pl.14.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē
populāru Ziemassvētku melodiju virpuli sagriezīs diriģents Mārtiņš
Ozoliņš, kamerkoris Rāte un Mirage Jazz Orchestra mūziķi Normunds Piesis (trompete), Lauris Amantovs (trombons), Raivo Ozols
(bass), Raimonds Kalniņš (sitamie instrumenti) un Madars Kalniņš
(taustiņinstrumenti). Ieeja- Ls 1.20.decembrī pl.17.00 Skrundas kultūras namā mūzikas skolas
audzēkņu Ziemassvētku koncerts. Ieeja- bez maksas.
22.decembrī pl.15.30 Skrundas kultūras namā Skrundas vidusskolas
Ziemassvētku pasākums.
27.decembrī pl.12.00 un 14.00 Skrundas kultūras namā
Ziemassvētku eglīte Skrundas pilsētas un pagasta pirmsskolas vecuma
bērniem.
1.janvārī pl.1.00 Skrundas kultūras namā Jaungada balle. Spēlē
Mareks no Lapmežciema. Ieeja- Ls 2.00
14.janvārī no pl.8.00-17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā par maksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere.
Pieteikšanās pa tālruni 63321311.

Rudbāržos

9.decembrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks
rokdarbu pēcpusdiena. Bērni audzinātājas vadībā gatavos Ziemassvētku
apsveikumus saviem ģimenes locekļiem un pagasta vientuļajiem
cilvēkiem. Gatavosim virtenes un dekorus bērnu centra izrotāšanai.
10.decembrī pl.10.00 Rudbāržu pagasta sporta zālē zoles turnīra 4.
kārta. Dalības maksa Ls 2.-.
14., 15. un 16. decembrī Rudbāržu pagasta kultūras namā darbosies Ziemassvētku tirdziņš. Darba laiks: 14. un 15. decembrī no
pl.9.00-18.00, 16.decembrī no pl.9.00-12.00. Aicinām visus interesentus pieteikties uz tirgošanos pie pagasta kasieres, kultūras darba
organizatores vai pa t.28327883.
21.decembrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā
Ziemassvētku pasākums. Lūgums ierasties maskās. Interesantākās maskas tiks apbalvotas. Ciemos būs rūķis Ričs ar gardumiem. Dziedāsim,
dejosim un iesim rotaļās. Par muzikālo pavadījumu gādās audzinātāja
Antra Bikše.
26.decembrī pl.14.00 Rudbāržu pagasta kultūras namā Ziemassvētku
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
1.janvārī pl.1.00 Rudbāržos Jaunā gada balle. Ieeja- Ls 1.50.

Raņķos

16.decembrī pl.19.30 Raņķu pasākumu zālē kolhoza “Ziedonis”
bijušo speciālistu satikšanās balle. Sīkāka informācija pa t.22025322
vai 63331880 (Ārija Storķe).
22.decembrī pl.13.00 Raņķu pasākumu zālē pirmsskolas bērnu
eglīte ”Kā rūķis gāja Ziemassvētkus svinēt”.

Nīkrācē

10.decembrī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā volānšalles mācīs pagatavot Kristīne Dembovska. Līdzi jāņem volāndzija un adāmadatas
nr.4 vai lielāka izmēra.
13.decembrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā bērni un jaunieši
tiek aicināti darboties Dāvanu darbnīcā. Gatavosim Ziemassvētku
dāvaniņas.
16.decembrī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā Adventes koncerts
„Dzied gaisma vainagā”. Piedalās Skrundas novada sieviešu vokālie
ansambļi „Romance”, „Diantus” un Nīkrāces bērnu un jauniešu teātra
pulciņa dalībnieki.
17.decembrī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā „Rotu pagatavošanas
pamatkurss”. Sīkāka informācija pie Ingas Koļesovas.
20.decembrī pl.16.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu klubiņa
dalībnieces aicina kopīgi gatavot dažādas vafeles. Par to, kas jāņem
līdzi, interesēties pie Ingas Koļesovas.
22.decembrī pl.15.00 Nīkrāces atpūtas centrā Svētku eglīte pirmsskolas bērniem kopā ar jautrajām rūķu meitenēm.Būs iespējams
iegādāties uz vietas izejmateriālus.

Veido rotas pats
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrs piedāvā trešdienas
vakarus pavadīt pērļotāju pulciņā. Nodarbības notiks 7., 14.,
21. decembrī plkst. 17.30. Ņemiet līdz visus savus pērļošanai
izmantojamos materiālus. Nodarbībā varēsiet apskatīt paraugus un
izdomāt, ko gatavot. Nepieciešamie materiāli: žilka vai stiprs diegs,
dažāda veida pērlītes, aizdare, pērļošanas adata (smalka adata) vai
tamboradata, šķēres.

