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Labdien, lasītāj!

Guna Skrebele, SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” valdes
locekle
Aprīļa mēnesis ir atnācis ar
mainīgiem laika apstākļiem, taču,
redzot baltos sniega pulkstenīšus
un zilās vizbulīšu actiņas, gribas
ticēt, ka, atvadoties no ziemas
pelēcīgajām nokrāsām, arī mēs,
Skrundas novada iedzīvotāji,
ļausimies dažādiem sakārtošanas un
kopšanas darbiem. Tradicionāli aprīlī
rīkotās talkas ļauj mums kopīgiem
spēkiem sakārtot tuvāko apkārtni,
tā radot patīkamas sajūtas. Kopīgi
strādājot, labāk iepazīstam savus
kaimiņus, darbiņi tiek padarīti ātrāk
un labāk, jo darām to sev. Gribas
cerēt, ka katrs cilvēks, kas ieguldījis
savu darbu sakopšanā, ar vieglu
roku neiznīcinās to, ko pats radījis.
Īpaši gribu aicināt daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus pārskatīt savu
namu pagrabtelpas, kurās noteikti
atradīsies ilgākā laika posmā
uzkrājušās nevajadzīgas lietas, kas
kļuvušas par apgrūtinājumu pašiem
un kaimiņiem.
Ir ļoti daudz lietu, ko var atrisināt
un realizēt kopīgiem spēkiem. Aicinu
Skrundas novada iedzīvotājus
izmantot iespēju un piedalīties LMT
projektā, būt aktīviem un iesniegt
projekta pieteikumus, lai īstenotu
savas ieceres un veidotu patīkamu
vidi dzīvošanai! Skrundas komunālās
saimniecības darbinieki vienmēr
ir gatavi uzklausīt iedzīvotāju
ierosinājumus un idejas, kā arī
tās realizēt dzīvē. Gribu pateikt
paldies visiem tiem mūsu novada
iedzīvotājiem, kuri nav bijuši
vienaldzīgi, ir zvanījuši vai nākuši
un informējuši mūs par lietām, kas
būtu jāmaina vai jāuzlabo. Ceram
uz veiksmīgu turpmāko sadarbību!

Svētku un
atceres dienas
maijā, kurās
jāpaceļ Latvijas
valsts karogs
1.maijs - Darba svētki,
LR Satversmes sapulces
sasaukšanas diena
4.maijs - LR
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas diena
8.-10.maijs - Skrundas
svētki
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Turpinās vides labiekārtošanas darbi
Šobrīd lielas pārmaiņas piedzīvo
Skrundas tranzītiela, tomēr vides
uzlabošanas darbi nav apstājušies
arī citos objektos. No 19.marta pilnā
sparā norit gājēju celiņa izbūve Kuldīgas ielas posmā no Kalēju ielas līdz
dzelzceļa pārbrauktuvei.
Uzlabos segumu
Lai nokļūtu no Skrundas centra uz
savu dzīvesvietu pāri dzelzceļam, gājēju celiņu Kuldīgas ielā izmanto daudzi
Skrundas iedzīvotāji. Tā segums bija
tik sadrupis, ka jau bija bīstami pa to
pārvietoties, lai nepakluptu. Ne viens
vien iedzīvotājs bija vērsies Skrundas
novada pašvaldībā, rosinot rast līdzekļus tā uzlabošanai. Tāpēc tika izstrādāts
projekts un šī gada pašvaldības budžetā
šai iecerei atvēlēti līdzekļi. Gājēju celiņa
izbūvi Kuldīgas ielas posmā no Kalēju
ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei veic
SIA "Taku meistars". Darbu līgumcena
ir EUR 13000 (noapaļoti) ar PVN. Pēc
izbūves celiņam būs bruģakmens segums. Šai posmā jau pērn pēc iedzīvotāju
lūguma tika novietoti divi soliņi.
Ierīkos apgaismojumu
Paralēli celiņa rekonstrukcijai notiek
arī ielu apgaismojuma izbūve Kuldīgas

Kuldīgas ielas posmā no Kalēju ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei izbūvē gājēju celiņu.
ielas posmā no Kalēju ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei un Kalēju ielas posmā
no Oskara Kalpaka ielas līdz Kuldīgas
ielai. Jāteic, ka līdz šim gājēju celiņam

apgaismojuma nebija. Tagad uz katra
balsta būs divas armatūras – viena vērsta
uz celiņu, otra uz ceļa braucamo daļu.
Darbus veic Dzintars Ankevics, līgum-

cena ir nepilni EUR 6000.
Darbi tiks pabeigti līdz 30.jūlijam.
Teksts un foto - Ieva Benefelde

Tuvojas Skrundas novada svētki
Pagājis gads, un atkal tuvojas
Skrundas novada svētki! Tie notiks no
7.līdz 10.maijam, un programma, kā
allaž, būs plaša. Šogad svētku moto:
„Dzīvs, neatkarīgs un brīvs!”. Svētki
notiks roka gaisotnē, jo pagājuši 20
gadi no brīža, kad uz Skrundas estrādes skatuves pirmo reizi Latvijas
mūziķi dziesmā vienojās pret militārismu un Skrundas lokatoru.
Svētki sāksies 7.maija pēcpusdienā,
kad visos Skrundas novada pagastos
un Skrundā notiks svinīga atklāšana
ar Skrundas novada karoga pacelšanu.
Šo svinīgo mirkli bagātinās pagastu
amatiermākslas kolektīvi ar saviem
priekšnesumiem.

8.maijā Skrundas kultūras namā
notiks Skrundas vidusskolas audzēkņu
koncerts un izstāžu atklāšana. Vakarā
Skrundas novada pašvaldība pateiksies
lielākajiem nodokļu maksātājiem un
sadarbības partneriem.
9.maija rītā iedzīvotājus modinās
moto kluba spēkratu rūkoņa. Dienas
pirmajā pusē notiks ielu koncerti, tirdziņi, izstādes, dažāda veida darbnīcas,
strītbols un citas sporta aktivitātes.
Svētku viesiem ar saviem darinājumiem būs iespēja piedalīties „Sāļo
kūku” konkursā. Divas reizes kursēs
autobuss uz lokatora pilsētiņu, kur gida
pavadība notiks ekskursijas. Ap trijiem
dosimies uz ventmalu, kur tradicionāli

sagaidīsim laivotājus, kas piedalās laivu
nobraucienā „Roks ir dzīvs!”. Tūlīt pēc
laivu nobrauciena Skrundas pilskalna
estrādē notiks rokkoncerts „Roks par
brīvību!”. Koncertā piedalīsies Latvijā
zināmi mākslinieki un grupas - „Colt”,
„Buks un brigāde”, Ivo Fomins, „The
Violence of Silence”, Liepājas ģitāristu
ansamblis, Ainars Virga, Tomass Kleins
un „Bet Bet”. Biļetes jau var iegādāties
www.bilesuparadize.lv, kā arī no 10.
aprīļa Skrundas bērnu bibliotēkā. Pēc
koncerta noslēgsim Skrundas svētkus
ar nakts koncertu un salūtu Skrundas
centrā, kā arī tautas balli, kurā svētku
viesus priecēs grupa „Lauku muzikanti”.
Aicinām mājražotājus un amatniekus

pieteikties tirdziņiem. Pieteikumus sūtīt uz skrundassvetki@inbox.lv vai pa
t.26568403 (Aija).
Sekojiet informācijai: www.skrundasnovads.lv, https://twitter.com/SkrundasKN, https://www.facebook.com/
SkrundasKN
Svētku programma tiks publicēta
arī pašvaldības informatīvā izdevuma
„Skrundas novads” maija numurā.
Skrunda gaida ciemos! Būsim svētkos
kopā!
Teksts - Dita Ņuņēvica, Skrundas
kultūras nama vadītāja

Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas Skrundas novada attīstībai
Turpinot 2011. gadā sekmīgi aizsākto projektu "LMT Latvijai", "Latvijas
Mobilais Telefons" (LMT) sadarbībā
ar Skrundas novada pašvaldību no šā
gada 23. marta izsludinājis pieteikšanos
projektu konkursam. Ikvienam Skrundas
pilsētas un novada patriotam ir iespēja
iesniegt projekta ideju, kas ļautu uzlabot
sava novada un novadnieku dzīvi.
"Veiksmīga Latvijas izaugsme iespējama tikai tad, ja mēs katrs uzņemsimies
atbildību par savu valsti, novadu, pilsētu
un tuvākajiem. Reizēm vajag tikai mazliet, lai savas idejas pārvērstu darbos.
LMT lepojas ar katru, kurš uzdrīkstas un
dara, tāpēc esam patiesi gandarīti, ka arī
šogad varam atbalstīt iedzīvotājus, kuri

vēlas uzlabot dzīvi savā pilsētā vai novadā,” uzsver LMT prezidents Juris Binde.
Savukārt Skrundas novada domes
priekšsēdētāja Loreta Robežniece atzīst:
“Šī ir lieliska iespēja Skrundas novada
pašvaldībai ar LMT atbalstu uzlabot vidi
kopā ar iedzīvotājiem. Pateicamies mūsu
ilgstošas sadarbības partneriem LMT
par doto iespēju un aicinām iedzīvotājus
aktīvi pieteikt savas idejas!”
Līdz 23. aprīlim ikviens Skrundas
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa,
nevalstiska organizācija vai juridiska
persona, kuru deklarētā vai juridiskā
adrese ir Skrundas novadā, pašvaldībā
var iesniegt projekta pieteikumu, lai
īstenotu iedzīvotājiem nozīmīgas ieceres

un veicinātu Skrundas novada izaugsmi.
Konkursa uzvarētāji var saņemt no 500
līdz 2000 eiro finansējumu vai līdzfinansējumu. Ar detalizētiem projektu konkursa noteikumiem var iepazīties www.
skrundasnovads.lv sadaļā “Projekti” vai
portālā www.lmt.lv/lmtlatvijai.
Pirmajā kārtā projektus vērtēs LMT
un pašvaldības žūrija, taču otrajā kārtā
uzvarētājus un finansējuma saņēmējus
noteiks paši iedzīvotāji, balsojot elektroniski portālā www.lmt.lv/lmtlatvijai vai
aizpildot balsošanas anketas pašvaldībā.
LMT klientiem būs iespēja balsot arī ar
īsziņas palīdzību.
Šogad "LMT Latvijai" projektu konkursā piedalās Cēsis, Madona, Dobele,

Roja un Iecava, kā arī Skrundas un
Daugavpils novadi. Kopš 2011. gada
ar LMT atbalstu īstenoti vairāk nekā 80
iedzīvotājiem nozīmīgi projekti sešpadsmit Latvijas pilsētās un novados, kam
LMT atvēlējis vairāk nekā 200 tūkst.
eiro. Projekta ietvaros labiekārtotas
novadu teritorijas, sakopti vides objekti,
pilnveidotas un dažādotas sporta, izglītības, kultūras un citas iespējas, rīkoti
pasākumi un sacensības, un īstenotas
citas iniciatīvas.
Papildus informācija: Zane Eglīte,
Skrundas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Tālr. 63350454
e-pasts: zane.eglite@skrunda.lv

25. aprīlī visi aicināti talkot un nebūt vienaldzīgiem!

SIA Eko Kurzeme informē

Lielās Talkas moto šogad ir Raiņa vārdi “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, tāpēc
šogad talkot tiek aicināti arī tie, kas citus gadus ir bijuši vienaldzīgi pret Lielās
Talkas aktivitātēm.
“Diemžēl ir cilvēki, kuri ar vislielāko necieņu izturas pret savu valsti un
tās dabu, un arī līdzcilvēkiem un kuriem acīmredzami ir viss vienalga, jo
viņi piemēslo mūsu skaisto zemi. Tāpēc šogad talkas uzdevums ir uzrunāt
vienaldzīgos. Vienaldzība iznīcina, un tā var būt pat kaitīgāka par mēslošanu!”
uzsver kustības “Lielā Talka” vadītāja Vita Jaunzeme.
Arī Skrundas novada pašvaldība aicina nebūt vienaldzīgiem un 25.aprīlī
plkst. 9.00 pulcēties Skrundā pie kultūras nama un Rudbāržos, Nīkrācē un
Raņķos pie pagastu pārvaldēm, lai talkotu un sakoptu Skrundas novadu.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eko Kurzeme” sadarbībā ar
„Latvijas Zaļo punktu”, aicina visus lauksaimniekus uzkrāt lauksaimniecībā
izmantoto iepakojumu: minerālmēslu maisus, dārzniecībā izlietoto plēvi (bez
tīkla), lopbarības ietinamo plēvi (bez tīkla), izlietoto kaitēkļu apkarošanas
šķidruma iepakojumu (plastmasas kannas).
Mēs piedāvājam iespēju vidi piesārņojošo izlietoto iepakojumu no lauksaimniekiem izvest un nogādāt atkritumu otrreizējās pārstrādes punktos.
Tiklīdz lauksaimniekam izveidojas zināms daudzums atkritumu uzkrājuma,
aicinām zvanīt pa tālruni: + 371 63423435, + 371 22004476. Lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu iespējams bez maksas nodot šķirošanas laukumā
Liepājā, Ezermalas ielā 11.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2015 Skrundas novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikums

ĪSUMĀ

Nepārņems
Skrundas PV

2015.gada 11.marta Skrundas novada
domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma
nepārņemt Skrundas Profesionālo vidusskolu savā padotībā un piekrita
pārņemt savā īpašumā bez atlīdzības
daļu no valsts nekustamā īpašuma šādā
sastāvā: ūdenstornis, attīrīšanas iekārtas,
divi angāri.

“Latvijas aptieka”
sniedz atbalstu

SIA “Latvijas aptieka” sadarbībā ar
Skrundas novada pašvaldību īsteno sociālu projektu “Čeku grāmatiņa”, kura
mērķauditorija ir Skrundas novada iedzīvotāji, kas saņem dažāda veida pensijas.
Projekta mērķis ir Skrundas novada
iedzīvotājiem sniegt atbalstu, samazinot
veicamo maksājumu par aptiekas preču
sortimentu (medikamentiem, arī recepšu
medikamentiem, izņemot kompensējamos recepšu medikamentus). Čeku
grāmatiņā ir 22 kuponi, un to derīguma
termiņš ir līdz 2015. gada 31. maijam.
Svarīgi arī atcerēties, ka čekus var atprečot tikai un vienīgi “Latvijas aptiekā”
Kuldīgas ielā 4, Skrundā. Katrs kupons
paredz preču iegādi ar konkrētiem noteikumiem, proti, izmantotais kupons tiek
atstāts aptiekā, un viena pirkuma laikā
iespējams iegādāties vairākus produktus,
kas ir norādīti kuponā, bet tas ir jāizdara
vienā pirkuma reizē. Čekus nevar izmantot valsts kompensējamo medikamentu
iegādei, akcijas preču iegādei, kā arī
ikmēneša izdevumā Latvijas Aptieka
norādīto preču iegādei. Recepšu medikamentu iegādei nepieciešama ārsta izrakstīta derīga recepte. “Čeku grāmatiņas”
var saņemt pie P/A “Sociālais dienests”
darbiniekiem Skrundā, Raņķos, Nīkrācē
un Rudbāržos.

Balso un atbalsti!

Skrundas biedrības “Mini SD” projekts ““Zupas virtuves” un humānās
palīdzības izdales telpu atjaunošana”
izvirzīts labdarības veikalu “Otrā Elpa”
finansējuma konkursa izšķirošajai kārtai
– iepērcies “Otrās Elpas” veikalos un
izlem, kurš no projektiem saņems 3000
EUR finansējumu! Konkursa mērķis ir
sniegt finansiālu atbalstu Latvijas biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citām
juridiskām personām, kuru darbības
mērķis ir sniegt sociālo palīdzību un nodrošināt sociālos pakalpojumus vietējās
kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai. Laikā no 2.–16. martam
notika iesniegto projektu vērtēšana, un
balsošanai tika izvirzīti trīs spēcīgākie
projekti: ““Zupas virtuves” un humānās
palīdzības izdales telpu atjaunošana”
(Skrunda, biedrība “Mini SD”); “Dārza
inventāra un tehnikas iegāde Bruknas
kopienai” (Dāviņu pagasts, biedrība
“Kalna svētību kopiena”); “Veļasmājas
labiekārtošana un sadzīves tehnikas
iegāde (Padures pagasts, biedrība “Lielrūķi”). Finansējuma ieguvējus noteiks
veikala apmeklētāju balsojums laikā
no 16. marta – 18. aprīlim. Par katru
pirkumu virs 1 EUR pircējs saņem vienu
“Otrās Elpas” kuponu, kurš darbojas kā
balsošanas žetons. “Otrā elpa. BB” un
“Otrā elpa. Stabu” Rīgā, kā arī “Otrā
elpa. Pludmale” Liepājā ir labdarības
veikali un veids, kā piesaistīt nepieciešamos līdzekļus labdarības un sociālu
projektu atbalstam. Vairāk informācijas
šeit: http://otraelpa.lv/

Pašpalīdzības
grupas

Alternatīvās aprūpes dienas centrā
Skrundā katru piektdienu 17.30-19.30
notiek pašpalīdzības grupu tikšanās:
2. stāva zālē – anonīmie alkoholiķi (t.
20556541, Nora); 1. stāva zālē – alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir
skārusi tuva cilvēka pārmērīga alkohola
lietošana (t.29657347, Rita).
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I Vispārīgie jautājumi
1. Skrundas novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk - Aģentūra) ir Skrundas novada
Domes (turpmāk - Dome) izveidota un
pārraudzībā esoša patstāvīga iestāde kā
publisko tiesību juridiska persona, kura
darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru
likumu, citiem ārējiem normatīvajiem aktiem, saistošiem noteikumiem
„Skrundas novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” nolikums” (turpmāk
– Nolikums) un Domes lēmumiem.
2. Aģentūras pilns nosaukums ir –
Skrundas novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”. Aģentūra var
lietot arī saīsinātu nosaukumu Skrundas novada p/a „Sociālais dienests”.
Aģentūras pilns nosaukums angļu valodā
ir - Skrunda District Municipal Agency
„The Social Service”.
3. Aģentūrai ir savs zīmogs ar pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu Aģentūras
nosaukumu, noteikta parauga veidlapa
un norēķinu konti kredītiestādēs.
4. Aģentūras juridiskā adrese ir: Kalēju iela 6, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326.
II Aģentūras izveidošanas mērķis,
uzdevumi un tiesības
5. Aģentūras mērķis ir, īstenojot
pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā
kārtībā, nodrošināt sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības sniegšanu un
pakalpojumu administrēšanu Skrundas
novada administratīvajā teritorijā.
6. Aģentūras uzdevumi ir:
6.1. veikt sociālo darbu ar personām,
ģimenēm un personu grupām;
6.2. sniegt sociālos pakalpojumus vai
organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem,
personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes
locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma
personām, personām ar garīga rakstura
traucējumiem un citām personu grupām,
kurām tas nepieciešams;
6.3. novērtēt klientu vajadzības,
materiālos un personiskos (motivācija,
nepieciešamās zināšanas un prasmes,
izglītība, profesija u.c.) resursus;
6.4. noteikt klienta līdzdarbības
pienākumus, vienojoties ar viņu par
veicamajiem pasākumiem;
6.5. sniegt sociālo palīdzību;
6.6. administrēt pašvaldības budžeta
līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
6.7. veikt sociālās vides izpēti, noteikt
problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības
attīstības plānu izstrādē;
6.8. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo
palīdzību.
6.9. koordinēt valsts sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;
6.10. sadarbībā ar citām institūcijām,
biedrībām un nodibinājumiem, sekmēt
labvēlīgas sociālās vides veidošanu
pašvaldības teritorijā;
6.11. piedalīties sociāli ekonomiskās
situācijas izpētē, analīzē un attīstības
prognozēšanā pašvaldības teritorijā,
izstrādāt sociālās palīdzības attīstības
koncepcijas un mērķprogrammas;
6.12. izstrādāt un īstenot pašvaldības
un starptautiskus projektus un programmas, kas saistīti ar noteikto mērķu
sasniegšanu un uzdevumu izpildi;
6.13. veikt vienreizējus uzdevumus,
kas Aģentūrai uzdoti ar Domes lēmumiem.
7. Lai izpildītu uzdevumus, Aģentūra
veic sekojošo:
7.1. informē iedzīvotājus par sociālo
palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un Aģentūras darbu;
7.2. sniedz pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem sociālās aprūpes,
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sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un
sociālo palīdzību;
7.3. pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus Aģentūrai nodoto
pašvaldības funkciju ietvaros un Domes
uzdoto uzdevumu īstenošanai;
7.4. pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu
izvērtēšanas lemj par normatīvajos aktos
un pašvaldības saistošos noteikumos
noteikto sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu personai, kas pabalstus
pieprasījusi;
7.5. veido informatīvo datu bāzi, sagatavo statistikas pārskatus par sociālo
palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem
un finansējuma izlietošanu;
7.6. organizē starpprofesionālo un
starpinstitucionālo sadarbību pakalpojumu nodrošināšanā klientiem:
7.7. nodrošina informācijas par sociālās palīdzības pieprasītājiem un saņēmējiem konfidencialitāti;
7.8. piedalās projektu izstrādē un
finansējuma piesaistē;
7.9. nodrošina iedzīvotāju vajadzību
profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
7.10. plāno un koordinē sociālo darbu
pašvaldības teritorijā;
7.11. saņem informāciju no valsts un
pašvaldību institūcijām;
7.12. sniedz publiskos pakalpojumus
sociālajā jomā un saskaņā ar pašvaldības
saistošiem noteikumiem;
7.13. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošinot
savstarpēju informācijas apmaiņu;
7.14. iesniedz pašvaldībai priekšlikumus un budžeta tāmju projektus par sociālo funkciju realizācijai nepieciešamo
finansējumu.
8. Aģentūrai ir tiesības:
8.1. sniegt pakalpojumus, izstrādāt
un īstenot pašvaldības un starptautiskus
projektus un programmas;
8.2. iekasēt maksu par Aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības
noteiktajā apmērā;
8.3. pieprasīt un bez maksas saņemt
no valsts un pašvaldību institūcijām, kā
arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
no fiziskajām un juridiskajām personām
Aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un ziņas;
8.4. atbilstoši Aģentūras darbības
jomai, rīkot konferences, seminārus,
kursus, mācības un citus izglītojošus un
informatīvus pasākumus;
8.5. slēgt civiltiesiskus darījumus,
iegūt tiesības un uzņemties pienākumus,
būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā;
8.6. atbilstoši Aģentūras kompetencei,
slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām
personām, kā arī ārvalstu institūcijām un
starptautiskām organizācijām;
8.7. realizēt Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteiktās
tiesības;
8.8. realizēt citas normatīvajos aktos
noteiktās tiesības.
III. Aģentūras pakalpojumi
9. Aģentūra, atbilstoši likumos noteiktajai pašvaldības kompetencei un
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sniedz
pakalpojumus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā.
10. Aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem pakalpojumiem iekasēt maksu.
11. Aģentūras sniegtos pakalpojumus
nosaka un to cenrādi apstiprina Dome.
Cenrādī nosaka maksāšanas kārtību,
likmes un atvieglojumus.
12. Informāciju par Aģentūras sniegto
pakalpojumu izcenojumiem un atbrīvojumiem no maksas publicē pašvaldības
mājaslapā internetā www.skrundasnovads.lv un nodrošina to pieejamību
Aģentūras telpās un pagastu pārvaldēs.
13. Aģentūra, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos sadarbības
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ietvara pamatprincipus, sniedz pakalpojumus citām valsts un pašvaldību
iestādēm un privātpersonām, kas īsteno
pārvaldes uzdevumus, bez maksas, ja tas
neprasa Aģentūrai papildu resursus datu
apstrādei un analīzei.
IV Aģentūras darbības pārraudzība
14. Aģentūras darbību pārrauga
Dome.
15. Aģentūra nodota Skrundas novada
pašvaldības izpilddirektora padotībā. Ar
Domes lēmumu aģentūras darbības pārraudzībai var tikt pilnvarota cita persona.
16. Īstenojot Aģentūras pārraudzību,
Dome:
16.1. apstiprina pašvaldības aģentūras
vidēja termiņa darbības stratēģiju;
16.2. apstiprina kopējo gada budžeta
apjomu;
16.3. apstiprina pašvaldības aģentūras
darba plānu kārtējam gadam;
16.4. pieņem darbā un atlaiž no darba
pašvaldības aģentūras direktoru, kā arī
nosaka viņa amatalgu;
16.5. novērtē pašvaldības aģentūras
darbības rezultātus;
16.6. ierosina pārbaužu veikšanu
pašvaldības aģentūrā;
16.7. ierosina disciplinārlietu vai
dienesta pārbaudi saistībā ar pašvaldības
aģentūras direktora darbību (arī disciplināri soda);
16.8. veic citus normatīvajos aktos
noteiktos pasākumus;
16.9. ieceļ par Aģentūras darbības
uzraudzību atbildīgo amatpersonu;
16.10. novērtē Aģentūras darbības
rezultātus;
16.11. atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.
17. Domei un tās pilnvarotajai amatpersonai ir tiesības pieprasīt un saņemt
informāciju par Aģentūras darbību.
V Aģentūras manta un finansēšana
18. Aģentūras manta ir Skrundas novada pašvaldības nekustamā un kustamā
manta, kas atrodas Aģentūras valdījumā.
19. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai
nepieciešamo mantu.
20. Aģentūrai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināt
Aģentūras valdījumā esošo pašvaldības
kustamo mantu un mantu, kuru tā iegādājusies savas darbības nodrošināšanai.
Līdzekļus, kas iegūti, atsavinot pašvaldības kustamo mantu, ieskaita pašvaldības
budžetā.
21. Aģentūrai ir jāpārvalda tai valdījumā nodotā manta, nodrošinot saglabāšanu, uzturēšanu un remontu, sedzot
izdevumus no Aģentūras budžeta.
22. Būvniecību un pārplānošanu
Aģentūrai nodotajā nekustamajā īpašumā, ēkās un telpās var veikt tikai,
saskaņojot ar pašvaldību.
23. Tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām Aģentūra atbild ar tās valdījumā
nodoto pašvaldības mantu. Ja ar to nepietiek vai ja Aģentūras saistību izpilde
var traucēt tās funkciju veikšanai, par
Aģentūras saistībām atbild pašvaldība.
24. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
24.1. pašvaldības budžeta dotācija;
24.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi par Aģentūras sniegtajiem maksas
pakalpojumiem;
24.3. ieņēmumi no valsts vai pašvaldības pasūtījumiem;
24.4. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzība.
25. Kontu atvēršanu Aģentūra saskaņo
ar Domi.
26. Gada beigās Aģentūras kontā
esošo līdzekļu atlikums, kas radies no
Aģentūras visu veidu ieņēmumiem
(izņemot pašvaldības dotāciju), ja tas
nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto
līdzekļu apjomu, paliek Aģentūras rīcībā, un to drīkst izlietot nākamajā gadā
vai turpmākajos gados.
27. Aģentūra sagatavo un publicē gada
publisko pārskatu, kurā norāda Publisko
aģentūru likumā noteikto informāciju.
28. Aģentūra organizē savu lietvedību

NĪKRĀCE

RAŅĶI

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
29. Aģentūra kārto grāmatvedības
uzskaiti un sniedz pārskatus Likumā
par budžeta un finanšu vadību noteiktajā
kārtībā.
30. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību
Nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem, Domei ir tiesības veikt Aģentūras
revīziju un sagatavot revīzijas pārskatu.
VI Aģentūras pārvalde
31. Aģentūras darbu vada direktors,
kurš pilda ārējos normatīvajos aktos un
Aģentūras Nolikumā noteiktos uzdevumus, kā arī rīkojas saskaņā ar Publisko
aģentūru likumu.
32. Aģentūras direktora kompetence:
32.1. izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta
projektu, darba plānu kārtējam gadam,
iesniegt tos apstiprināšanai Domes noteiktajā kārtībā;
32.2. nodrošināt Aģentūras vidēja
termiņa darbības stratēģijas, budžeta un
kārtējā gada darba plāna izpildi;
32.3. nodrošināt Aģentūras grāmatvedības uzskaites kārtošanu un pārskatu
sniegšanu Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā;
32.4. sniegt pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada
darba plāna izpildi Domes noteiktajā
kārtībā;
32.5. nodrošināt Aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu, atbilstoši
Publisko aģentūru likumā noteiktajam,
iesniegšanu Domei un publicēšanu;
32.6. vadīt un organizēt Aģentūras
administratīvo darbu un nodrošināt tās
darbības nepārtrauktību;
32.7. slēgt darba, saimnieciskos un
nomas līgumus, izsniegt pilnvaras;
32.8. noteikt Aģentūras struktūru un
amata vienību sarakstu;
32.9. apstiprināt Aģentūras darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku
kompetenci un atbildību;
32.10. noteikt Aģentūras darbinieku
atalgojumu Domes apstiprinātā Aģentūras budžeta darba samaksas fonda
ietvaros, saskaņā ar Domes apstiprinātiem darba samaksas noteikumiem un
atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumam;
32.11. pieņemt darbā un atlaist no
darba Aģentūras darbiniekus;
32.12. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru valsts un pašvaldību
institūcijās, attiecībās ar fiziskajām un
juridiskajām personām Aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;
32.13. atbildēt par Aģentūras darbības
tiesiskumu;
32.14. atbildēt par Aģentūras uzdevumu veikšanu;
32.15. atbildēt par Aģentūras finanšu
līdzekļu racionālu izlietošanu un citu
resursu lietderīgu izmantošanu atbilstoši
veicamajiem uzdevumiem;
32.16. veikt citas normatīvajos aktos
noteiktās darbības un uzdevumus.
33. Uz Aģentūras direktora amatu
izsludina atklātu konkursu pašvaldības
administratīvās teritorijas laikrakstā un
pašvaldības mājas lapā internetā.
34. Aģentūras direktoru amatā apstiprina Dome uz pieciem gadiem. Darba
līgumu ar Aģentūra direktoru noslēdz
pašvaldības izpilddirektors. Novērtējot
Aģentūras darbības rezultātus, Aģentūras direktoru var apstiprināt amatā
atkārtoti vai atbrīvot no amata pirms
noteiktā termiņa.
VII Administratīvo aktu izdošanas un
apstrīdēšanas kārtība
35. Aģentūra izdod administratīvos
aktus saskaņā ar attiecīgajām spēkā
esošajām tiesību normām, kurās ir
paredzētas tiesības un pienākums izdot
administratīvos aktus.
36. Aģentūras izdoto administratīvo
aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt
Skrundas novada Domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
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Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja SIA „Skrundas
TV” 2014.gada pārskatu.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības Administratīvo aktu strīdu
komisijas nolikumu.
Dome nolēma piedalīties Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras
administrētajā projektā „PROTI un
DARI!” no 2015.gada 1.jūnija.
Dome nolēma piedalīties Zivju fonda
izsludinātajā projektu konkursā ar projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā”. Projekta kopējās izmaksas ir 18
000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro,
nulle centi). Zivju fonda finansējums
ir 90% no attiecināmajām izmaksām,
pašvaldības finansējums ir 10% no
attiecināmajām izmaksām. Projekta apstiprināšanas gadījumā no Valsts Kases
tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums 18 000
EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro, nulle
centi) apmērā projekta „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas
novada pašvaldībā” realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome apstiprināja SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” 2014.gada
pārskatu.
Dome atļāva SIA „Skrundas komunālā saimniecība” slēgt īres līgumus ar
Turpinājums no 2.lpp.
VIII Aģentūras reorganizēšana un
likvidēšana
37. Aģentūru Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā reorganizē vai
likvidē Dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma
15.pantā noteiktās prasības.
38. Dome izvērtē Aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas nepieciešamību
atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un
citiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktajiem pamatprincipiem.
39. Ja aģentūru reorganizē vai likvidē,
sastāda slēguma bilanci, norāda mantas
vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai

personām pēc pievienotā saraksta un
noteica, ka dzīvojamo telpu īres līgumi
jānoslēdz viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/1 no 10.03.2015.
par nekustamā īpašuma Garāžas I Nr.
3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, nomas
tiesību izsoli.
Dome izbeidza ar 3 personām noslēgto
zemes un garāžas nomas līgumu.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Kazaiši”, Skrundas pagastā.
Atdalāmai zemes vienībai 20.5 ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Ventas
mala”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads. Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Paliekošai zemes vienībai 8.6 ha platībā
atstāja nosaukumu „Kazaiši”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads. Zemes gabala
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Mūrnieki” Nīkrāces pagastā.
Atdalāmai zemes vienībai 9.0 ha platībā
piešķīra jaunu nosaukumu „Vecmūrnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai zemes vienībai 7.4 ha platībā un
uz tā esošām ēkām atstāja adresi un
institūcijai.
IX Noslēguma jautājumi
40. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas
novads” un ievietoti pašvaldības mājas
lapā www.skrundasnovads.lv
41. Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 42. Ar saistošo noteikumu spēkā
stāšanās dienu spēku zaudē Skrundas
novada domes 26.08.2010. sēdē (prot.
Nr. 12, 22. §) apstiprinātais Skrundas
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” nolikums.
Domes priekšsēdētāja
L.Robežniece

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem
noteikumiem Nr. 4/2015
„Skrundas novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” nolikums”
Sadaļas
nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešaSaskaņā ar „Publisko aģentūru likuma” 2.panta
mības pamatojums
otro daļu un 16.panta otro daļu nepieciešama apstiprināt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
nolikumu saistošo noteikumu formā.
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka p/a „Sociālais dieizklāsts
nests” izveidošanas mērķus un uzdevumus, aģentūras
tiesības un pienākumus, kā arī pārvaldību, tās darbības pārraudzību un rīcību ar mantu, finansēšanas
kārtību un administratīvo aktu izdošanas un pārsūdzēšanas kārtību. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
aģentūra likvidējama vai reorganizējama.
3. Informācija par plā2015.gadā ir apstiprināts aģentūras budžets, minēnoto projekta ietekmi uz tais lēmums ietekmi uz budžetu nerada.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par admiJautājums izskatīts Skrundas novada domes apnistratīvajām procedūrām vienoto komiteju sēdē
Domes priekšsēdētāja L.Robežniece
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nosaukumu „Mūrnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads. Zemes gabala
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Ūlupi”, Nīkrāces pagastā,
piešķīra atdalāmai zemes vienībai 8.9 ha
platībā, kā arī atsevišķai zemes vienībai
jaunu nosaukumu „Oskari”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads. Zemes gabalu
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība. Paliekošai zemes vienībai 32.9 ha platībā atstāja nosaukumu
„Ūlupi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads. Zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Rudzīši” Skrundas pagastā.
Atdalāmai zemes vienībai 4.53 ha platībā
piešķīra jaunu nosaukumu „Lejas mieži”, Skrundas pagasts, Skrundas novads.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība. Paliekošai
zemes vienībai 45.83 ha platībā atstāja
nosaukumu „Rudzīši”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. Zemes gabala
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome nolēma ieskaitīt zemes gabalus
Skrundā pašvaldībai piekritīgo zemes
gabalu fondā: 0.0593 ha platībā, piešķīra nosaukumu Raiņa iela 13, Skrunda,
Skrundas novads, zemes gabala lietošanas mērķis - 0908 – pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve; 0.035 ha
platībā, piešķīra nosaukumu Brīvības
iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV3326, zemes gabala lietošanas mērķis
- 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūve; 4.08 ha platībā, piešķīra
nosaukumu Lielā iela 14A, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis - 0201 - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība; 0.87 ha platībā, piešķīra nosaukumu Klusā iela 16, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas mērķis - 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve; 9.02 ha platībā,
piešķīra nosaukumu Noliktavas iela 8A,

Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
zemes gabala lietošanas mērķis - 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība; 0.2879 ha
platībā, piešķīra nosaukumu Celtnieku
iela 8A, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
6.88 ha platībā, piešķīra nosaukumu
„Robežnieki”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis - 0201 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
0.35 ha platībā, piešķīra nosaukumu
Ziedu iela 2A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas
mērķis - 0601 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
Dome ieskaitīja zemes gabala daļu
1.01 ha platībā Skrundā no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes
gabalu fondā. Rezerves fondā paliekošam zemes gabalam 0.8 ha platībā un uz
tā esošai pienotavas ēkai piešķīra adresi
Pērkona iela 3, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas
mērķis - 1001 – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve. Dome sadalīja pašvaldības fondā ieskaitīto zemes gabala
daļu: piešķīra zemes gabalam 0.25 ha
platībā un uz tā esošai garāžai adresi
Dārza iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas
mērķis - 1104 – transportlīdzekļu garāžu
apbūve. Zemes gabalam 0.76 ha platībā
un uz tā esošām būvēm piešķīra adresi
Dārza iela 3A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326; zemes gabala lietošanas
mērķis - 1201 – 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 uzņēma bilancē par kadastrālo
vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz
Skrundas novada pašvaldības vārda
dzīvokli Parka ielā 1-6, Rudbāržos.
Dome sadalīja saimniecību „Mazputni”
Nīkrāces pagastā, atdalāmai zemes vienībai 20.3 ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Lielputni”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320; zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
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Dome izmainīja nekustamā īpašuma
nosaukumu „Braslas” Nīkrāces pagastā
uz nosaukumu „Brasli”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320.
Dome noteica zemes vienībai „Pīles”
Raņķu pagastā dalīto zemes lietošanas
mērķi: 14.97 ha platībā - 0302 – fizisko
un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas, 2.83 ha
platībā - 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
0.44 ha platībā - 1302 – pārējie objekti.
Dome piešķīra pašvaldībai piekritīgai
zemes vienībai Sakņu dārzi pie Brīvības
ielas Skrundā nosaukumu Brīvības iela
6, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326;
zemes vienības lietošanas mērķis – 0907
– kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve.
Dome nolēma apvienot dzīvokļus
„Saulstari”–20 un „Saulstari”-21 un
piešķirt vienotu adresi „Saulstari”- 21,
Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3307.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Bergi” Rudbāržu pagastā, piešķīra atdalāmai zemes vienībai 0.06 ha
platībā jaunu nosaukumu „Sakarnieki”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads; zemes gabala lietošanas mērķis – 1201 – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve. Paliekošai zemes vienībai
9.35 ha platībā atstāja nosaukumu „Bergi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads;
zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 10 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, 5 personām piešķīra dzīvokli,1 personai atļāva
mainīt dzīvokli uz citu, 8 personām
pagarināja dzīvokļa īres līgumu, 2
personām atļāva pārslēgt īres līgumu, 3
personām pārtrauca īres līguma tiesības
uz dzīvokli, 21 personai anulēja Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu, ar
1 personu izbeidza noslēgto zemes un
garāžas nomas līgumu Skrundas novadā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2015
„Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2012
„Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 3.pantu, 12.panta
pirmās daļas 1.,2.,4., 9. un 10.punktu , likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo
daļu un Ministru Kabineta 28.06.2005.
noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt

pašvaldību nodevas”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2012 „Par pašvaldības
nodevām Skrundas novadā” (publicēti
2013.gada 07.februāra Skrundas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā

“Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Izslēgt 7.1.apakšpunktu.
2. Noteikumi stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā
kārtībā.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja L.Robežniece

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 5/2015
„Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2012
„Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā””
Saistošo noteikumu projekta
Ir nepieciešams izslēgt saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktu, jo tas ir pretrunā ar
nepieciešamības pamatojums
Administratīvā procesa likuma 18.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka administratīvais
process iestādē privātpersonai ir bez maksas, ja likumā nav noteikts citādi. Pašvaldības
domei nav deleģējuma noteikt samaksu par lēmuma izdošanu.
Īss saistošo noteikumu projekta
Saistošo noteikumu 7.1.apakšpunkts līdz šim paredzēja nodevas iekasēšanu par novada
satura izklāsts
domes lēmuma (izraksta no sēdes protokola) saņemšanu, kas ir neatbilstoši Administratīvā procesa likumam. Lai arī praksē šāda nodeva netiek iekasēta, apakšpunkts izslēdzams
no saistošo noteikumu regulējuma, lai nodrošinātu to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Informācija par saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.

Informācija par konsultācijām ar
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav
privātpersonām saistībā ar saistošo notikušas.
noteikumu projektu

RUDBĀRŽI

Skrundas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja L. Robežniece

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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Pirmo reizi Latvijā notiks četru reģionu konkurss
„SIERA UN MAIZES SVĒTKU SĀĻĀ TORTE”

Biedrība „Siera klubs” un „Latvijas Maiznieku biedrība” sadarbībā ar
Skrundas, Smiltenes, Aglonas novada
domēm, Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādi „Kultūra”, kā arī ar Latvijas
piena pārstrādes un maizes ražošanas
uzņēmumiem organizē no Latvijā ražotiem produktiem konkursu „SIERA UN
MAIZES SVĒTKU SĀĻĀ TORTE”.
Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijā ražotā siera un maizes izmantošanu
konditorejas izstrādājumu gatavošanā,
izstrādāt jaunas sāļo tortu receptes, kuru
sastāvā izmantoti Latvijā ražotie sieri
un maize, kā arī apkopot un popularizēt
novadu siera un maizes sāļo tortu cepēju
pieredzi.
Konkursā var piedalīties jebkura
fiziska persona, kas nodarbojas ar tortu
cepšanu. Konkurss norisinās četros
posmos - Kurzemē: 9. maijā Skrundā;
Vidzemē: 20. jūnijā Smiltenē; Latgalē:
4. jūlijā Aglonā, lauku mājā „Upenīte”;
29. augustā Jelgavā.
Pieteikums konkursam jāraksta brīvā
formā un jānosūta uz e-pastu: sieraklubs@inbox.lv
vismaz 5 dienas pirms konkursa katrā
novadā.
Konkursa uzdevumi būs šādi - katrs
konkursa dalībnieks ierodas uz konkursa
norises vietu ar mājās gatavotu siera un
maizes sāļo torti, kuras svars ir 4 (četri)
kilogrami un sastāvā obligāti izmantots
siers, maizes ražošanas uzņēmumā cepta
maize, pārējie produkti – pēc izvēles;
60 (sešdesmit) minūtes pirms konkursa
sākuma dalībnieks iesniedz torti un iz-

strādāto tortes receptūru, kurā norādīts
arī tortes nosaukums, žūrijas komisijas
sekretariātā; konkursa laikā katrs dalībnieks izlozes kārtībā prezentē savu
torti (prezentācijas kārtību izlozē pirms
prezentācijas sākuma, iesniedzot torti).
Tortes gatavošanā obligāti jāizmanto
kāds no sarakstā piedāvātajiem Latvijā
ražotajiem sieriem:
„Smiltenes MAAZDAMER”, ražo AS
„Smiltenes piens”, Talsu sarkanais vai
zaļais ritulis, ražo AS „Talsu piensaimnieks”, Kazdangas siera jebkurš veids,
ražo SIA ELPA; Lazdonas „Baltais
biezpiena siers”, ražo AS „Lazdonas
piensaimnieks”; „Mālpils siers”, ražo
SIA „Mālpils piensaimnieks”; „Mare”,
ražo PLPKS „Dundaga”. Tāpat tortes
gatavošanā obligāti jāizmanto maize no
sarakstā minētajiem Latvijas maizes ražošanas uzņēmumiem: SIA ‘’Lāči’’, SIA
‘’Dona’’, SIA ‘’Saldus maiznieks’’,SIA
N.Bomja maizes ceptuve ‘’Lielezers’’.
Tortei jāsastāv no vairākām maizes kārtām, vismaz vienai kārtai obligāti jābūt
no rudzu maizes, kārtās drīkst izmantot
arī kviešu un jauktu miltu maizi, viena
kārta (sāļais biskvīts) drīkst būt paša
konkursanta cepts biskvīts.
Visām tortē izmantotajām sastāvdaļām jābūt lietojamām uzturā. Žūrija
vērtēs tortes formu, noformējumu, oriģinalitāti, kompozīciju, garšu, receptūru
un prezentāciju. Tās vērtēs arī skatītāji,
piešķirot Simpātiju balvu.
Visi konkursa dalībnieki saņems
piemiņas balvas un apliecinājumu par
piedalīšanos konkursā. 1.- 3. vietas

ieguvēji katrā novadā saņems diplomus
un dāvanu kartes: 1.vieta – 150 EUR,
2.vieta – 100 EUR, 3.vieta – 70 EUR.
Konkursa 4. – 13. vietu ieguvēji katrā
novadā saņems pateicības par piedalīšanos konkursā un balvas, pārējie dalībnieki katrā novadā saņem pateicības. Žūrija
ir tiesīga mainīt balvu fonda sadalījumu.
Skatītāju atzītākās tortes autors(-e) katrā
novadā saņem Simpātiju pārsteiguma
balvu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
biedrības „Siera klubs” un „Latvijas
Maiznieku biedrības” mājaslapā www.
sieraklubs.lv un www.maizniekubiedriba.lv, Skrundas, Aglonas, Smiltenes,
Jelgavas novadu kultūras centru mājaslapās. Papildus informācija: biedrība
„Siera klubs”, t.29487375 un ‘’Latvijas
Maiznieku biedrība’’, t.26191106.
Konkursu atbalsta Skrundas, Smiltenes, Aglonas novadu domes un Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”,
SIA „Arkolat”, AS „Rīgas Dzirnavnieks”, AS „Interbaltija AG”, SIA “Puratos Latvia”. Informatīvi atbalsta: laikraksti “Kurzemnieks”, “Saldus Zeme”,
“Kurzemes Vārds”, “Ventas Balss”,
“Talsu Vēstis”, “Ziemeļlatvija”. “Rīgas
Apriņķa Avīze”, “Liesma”, “Dzirkstele”,
“Alūksnes Ziņas”, “Malienas Ziņas”,
“Stars”, “Auseklis”, “Druva”, “Novadnieks”, “Rēzeknes Vēstis”, “Ezerzeme”,
“Zemgale”, “Jelgavas Ziņas”, “Bauskas
Dzīve”, “Tukuma Neatkarīgās Ziņas”,
“Vidzemes TV”, “Skrundas TV”, “Stvstudija”.

Lauksaimniekiem

Platību maksājumi
No 20.aprīļa līdz 22.maijam saimniekiem būs iespējams saņemt un iesniegt
Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta
maksājumus par platībām par 2015.gadu
maksājumu saņemšanā. Iesniegumiem,
kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks
piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto darba dienu.
Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.
Pagastu pārvaldēs Lauku attīstības
konsultanta pieņemšanas laiks:
Rudbāržos - 28.aprīlis,12.maijs
pl.10.30-11.30. Sieksātes bibliotēka 28.aprīlis, 12.maijs pl.9.00-10.00
Nīkrācē - 29.aprīlis,13 maijs pl.9.3011.30. Raņķos - 30.aprīlis,14.maijs
pl.8.30-10.30. Skrundas novada domē
iesniegumus un kartes varēsiet saņemt
katru darba dienu. Platībmaksājumu
pieteikumu un karšu pildīšana papīra
formā un elektroniskā sistēmā (EDS) pie
konsultanta būs maksas pakalpojums.
Ja klients ir kļuvis par EPS lietotāju,
viņš papildus var pilnvarot konsultantu
lietot EPS un iesniegt pieteikumus par
vienu vai vairākiem EPS pakalpojumiem. Klients (galvenais EPS lietotājs)
EPS profilā redz un var sekot visām pilnvaroto EPS lietotāju darbībām. Klientam

un pilnvarotai personai abiem jāparaksta
veidlapa „Papildus EPS lietotāja veidlapa” un jāiesniedz LAD.
Pagarināts lauku bloku precizēšanas termiņš līdz 1. maijam
Lai 2015. gadā saņemtu platību
maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro
zaļināšanas prasības. Tās jāievēro
saimniecībās, kurās aramzemes platība
ir vismaz 10 ha. Lauku bloku precizēšanas gala termiņš – termiņš precizēšanas
pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada 1.
maijs. Lauku atbalsta dienests (LAD)
aicina lauksaimniekus jau savlaicīgi
veikt bloku precizēšanu.
Rīko braucienu uz Igauniju
17.aprīlī Latvijas lauku konsultāciju
centra Kuldīgas birojs organizē braucienu uz Lauksaimniecības izstādi Maamess Igaunijā. Dalības maksa 25 EUR.
Papildus informācija pa t.27474605
(Daiga Mellere).
Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski
vērtīgus zālājus
No nākamā gada līdz 2019. gada
rudenim visā Latvijā tiks veikta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana, lai obligāti
apmeklējamās platībās iekļautu zālājus,
kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja
(BVZ) statusam līdz šim nekad nav

pārbaudīta. Dabas aizsardzības pārvalde
aicina zemju īpašniekus līdz š.g. 15. maijam pieteikt šādas teritorijas pārbaudei.
Zālāju īpašnieki tiek aicināti pieteikt
kartēšanai tikai tādus zālājus, kas pēc
īpašnieka domām atbilst vismaz vienai
no turpmāk uzskaitītajām pazīmēm: 1)
zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava vai
ganība un nav uzarts vismaz 30 – 40
gadus, ticis pļauts ar siena novākšanu
un/vai ganīts, nav katru gadu lietoti minerālmēsli ar slāpekļa devu, kas lielāka
par 50 kg/ha; 2) zālāja zelmeni veido
liels skaits dažādu savvaļas ziedaugu
sugu un tajā nedominē viena vai vairākas
no uzskaitītajām sugām: ložņu vārpata,
dziedniecības pienene, pļavas timotiņš,
parastā kamolzāle, lielā nātre, podagras
gārsa, meža suņburkšķis, daudzgadīgā
airene; 3) visā zālāja platībā bieži sastopamas vismaz piecas dabisko zālāju
indikatorsugas. Pazīstamākās no tām ir
gaiļbiksīte, dzirkstelīte jeb savvaļas neļķīte, parastais vizulis jeb blusiņsmilga,
Eiropas saulpurene, ziepenīte, spradzene, vidējā ceļteka u. c. Pārbaudes netiks
veiktas zālājos, kas bija pieteikti BVZ
noteikšanai 2013. gadā, bet netika atzīti
par bioloģiski vērtīgiem.

Bibliotēku ziņas
Nīkrāces bibliotēkā
1.- 24.aprīlis “Kriminālliteratūras
klasika” – literatūras izstāde „Angļu
rakstniekam Edgaram Vollesam – 140”.
1.- 24.aprīlis “Daudzas kultūras −
viens stāsts “- Starptautiskajai bērnu
grāmatu dienai veltīta literatūras izstāde.
14.-30.aprīlis “Mantojuma sardzē!”
- informatīva izstāde, veltīta Pasaules
grāmatu un autortiesību dienai.
9.aprīlī pl.14.00 Krustvārdu mīklu
pēcpusdiena, 2. kārta.
Rudbāržu bibliotēkā
20.aprīlī no pl.20.00 līdz 23.00 “Jaunietis bibliotēkā”, informācijas meklēšanas pasākums sadarbībā ar Rudbāržu
jauniešu centru.
22.aprīlī informācijas meklēšanas

stunda bērniem sadarbībā ar Oskara
Kalpaka pamatskolu.
Raņķu bibliotēkā
1. - 30.aprīlis Salvijas Mazzariņas
izšūto rokdarbu izstāde.
Skrundas Pilsētas bibliotēkā
13.-30.aprīlis Brigitas Dumfas rokdarbu izstāde.
24.aprīlī pl.14.00 tikšanās ar žurnālisti, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri,
grāmatu autori Līgu Blauu (autore
biogrāfiskajām grāmatām par Džemmu
Skulmi, Jāni Stradiņu, Jāni Paukštello,
Viju Artmani, Hariju Spanovski, Maiju
Tabaku).
29.aprīlī vidusskolēnu tikšanās ar
rakstnieku Jāni Joņevu. Pasākums notiek
Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstītā

2015.gada 3.aprīlis

Notikumu kalendārs

Skrundā

No 2.aprīļa līdz 30. aprīlim Skrundas kultūras nama mazajā zālē izstāde „Jūra.
Dzintars. Liepājā”, ko izveidojuši Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra
lietišķās mākslas studijas „Zītars” dalībnieki, sadarbojoties ar Liepājas Tautas
fotostudijas “Fotast” vadītāju Jāni Vecbrāli. Dzintara rotu meistari un fotogrāfs
atraduši kopīgu valodu, jo fotogrāfijas spilgti ataino to nemierpilno un vareno vidi,
kur jaukais saules akmens atrodams.
5.aprīlī Skrundā svinēsim Lieldienas. Pl.12.00 – pie Skrundas kultūras nama
bērnu amatiermākslas kolektīvu koncerts. Koncertā piedalīsies deju kolektīvs
„Jautrais dancis” un vokālais ansamblis. Pl.13.00 – Liepājas leļļu teātra izrāde „
Zaķa pirmās Lieldienas”. Režisore Lita Belte. PL.15.00 - Skrundas kultūras namā
mazo vokālistu konkurss „Skrundas cālēns 2015”.
No 7.aprīļa pēc pl.16.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā klasisko
masāžu piedāvā masiere Ina Leona (t.28643994).
11.aprīlī pl.20.00 TOMA BOKUMA akustiskais koncerts. Taustiņinstrumenti
- Einārs Skuja, vokāls - Sintija Pīrāga. Ieeja: EUR 3.00.
13.aprīlī pl.16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma „Asteriks. Dievu
īpašums”.
15.aprīlī pl.18.30 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā praktiskās nodarbības ar psiholoģi Kristīni Maku par iekšējiem resursiem, par identitāti un par
to, kā būt „pašam” savā dzīvē. Dalības maksa par katru nodarbību: EUR 10.00.
Pieteikšanās pa t.63321311.
17.aprīlī pl.22.00 balle kopā ar grupu ZEĻĻI – „Atkal šovakar”. Galdiņu rezervācija un biļešu iepriekšpārdošana no 2. Aprīļa. Biļešu cenas - iepriekšpārdošanā
– EUR 3.50, pasākuma dienā – EUR 5.00.
17.un 24.aprīlī Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā pēdu aprūpi veiks
podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t.63321311.
22.aprīlī no pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra bērnus
un viņu vecākus BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
bērnu gastroenteroloģe Dr. Gunta Zirnīte un acu ārte Dr. Diāna Zariņa. Pieteikšanās
pa t. 63321311 vai personiski Alternatīvās aprūpes dienas centrā.
24.aprīlī pl.19.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē Skrundas kultūras nama
jauniešu amatierteātra pirmizrāde „Sargeņģeļi”.
27.aprīlī pl.16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma „Pūķa ligzda”.
28.aprīlī Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā būs iespējams veikt redzes
pārbaudi un pasūtīt brilles. Pieteikšanās: t.29555933 (Sarmīte).
28.aprīlī no pl.10.00 pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš” audzēkņus un
viņu vecākus BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
bērnu fizioterapeite Dr. Zane Gaile.
28.aprīlī pl.18.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā bezmaksas iepazīšanās
lekcija – degustācija cilvēkiem, kas vēlas notievēt pēc Dikāna diētas. Aicinām
pieteikties lekcijai līdz 27.aprīlim pa t.29657347 (Rita) vai personīgi AADC,
Kalēju ielā 4.
28. un 29.aprīlī Skrundas kultūras namā Latvijas lauku konsultāciju centrs rīko
apmācību semināru mājražotājiem, amatniekiem un citiem interesentiem. Papildus
informācija pa t.26665874 (Zane Eglīte).
29.aprīlī pl.17.30-18.30 Skrundas kultūras nama 3.stāva zālē Sahaj Samadhi
meditācijas kursa dalībnieku atkārtota tikšanās.
29.aprīlī pl.18.30 Skrundas kultūras nama 3.stāva zālē ART OF LIVING pamatkursa beidzējiem Satsanga ar Lielo Kriju vadīs skolotājs Jorens. Pieteikšanās
pa t.29407389 (Daina).

Nīkrācē

3.aprīlī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā - Nīkrāces amatiermākslas kolektīvu
koncerts “Klausījosi, brīnījosi, kas aiz kalna gavilēja...”.
22.aprīlī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā veidosim šambalu rokassprādzes. Nodarbību vadīs Gunita Viļumsone.

Raņķos

5.aprīlī pl.13.00 pie pagasta pārvaldes Lieldienu pasākums “Lieldienu gaviles”.
Būs olu ripināšana, dziesmas, rotaļas, stafetes un citas jautras izdarības. Līdzi ņemt
Lieldienu simbolu - krāsainu olu - konkursam.

Rudbāržos

5.aprīlī pl.10.00 Raibās Lieldienas Rudbāržos ir klāt. Jubilejas ielas 3 bērnu
rotaļu laukumā notiks Lieldienu pasākums “Lieliem un Maziem” kopā ar folkloras
kopu “Kamenīte” un Lieldienu garausi. Iesim rotaļās, ripināsim olas, šūposimies,
kā arī notiks olu kaujas. Darbosies neliels Lieldienu tirdziņš.

Pateicība

Sigita Picule izsaka pateicību Ritai Birģelei par Skrundas
Veselības un sociālās aprūpes centram par dāvāto televizoru
un Kuldīgas slimnīcas mazajiem pacientiem saadītajām vilnas
zeķītēm.

Skrundas vidusskolā būs salidojums

projekta „Rakstnieks satiek lasītāju”
ietvaros.
Skrundas Bērnu bibliotēkā
10.aprīlī „Liepziediņi lasa” - grāmatu
maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
22.aprīlī Bibliotēkas stunda pirmklasniekiem.
29.aprīlī „Saulespuķes aicina lasīt”
- lasītāju klubiņa un citu interesentu
tikšanās ar rakstnieci Lindu Nemieru.
Pasākums notiek Latvijas Kultūrkapitāla
fonda atbalstītā projekta „Rakstnieks
satiek lasītāju” ietvaros.
15. aprīlī Skrundas Bērnu, Nīkrāces, Antuļu un Rudbāržu bibliotēkas
slēgtas (Bērnu žūrijas noslēguma
pasākums Kuldīgā)

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

2015. gada 10.oktobrī Skrundas vidusskola aicina absolventus
un bijušos darbiniekus uz salidojumu.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Marta mēnesī Skrundas novadā piedzimuši meitenīte Sintija Raņķu pagastā
un puisītis Dāvids Jānis Skrundas pagastā.
Apsveicam vecākus, lai izaug gudri un laimīgi bērni!
Laulību noslēdzis pāris no Skrundas Sabīne Šternberga un Ervīns Āboliņš.
Apveicam jauno ģimeni!

Mūžībā pavadīti 3 novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

VALENTĪNA BRASLE

10.12.1946.
Sporta iela 3-2, Skrunda

04.03.2015.

VALIJA ZENIŅA

17.02.1938.
Celtnieku Iela 8, Skrunda

11.03.2015.

OTĪLIJA SILIŅA

30.09.1936.
„Ķirsīši”, Skrundas pag.,
Skrundas novads

15.03.2015.

