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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Paldies par paveikto!

Labdien, lasītāj!

Aldis Zalgauckis, Skrundas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks

Ir pagājis gads, un mēs atkal stāvam uz gadumijas sliekšņa, mēs
atkal dzīvojam ar cerībām un ilgām
sirdīs. Laiks pirms Ziemassvētkiem
ir brīnuma gaidīšanas laiks, kad
mēs ikviens ceram, ka gaišais Ziemassvētku brīnums piemeklēs tieši
mūs. Laiks pirms Ziemassvētkiem
ir arī labo nodomu un apņemšanos
laiks, kad katrs sevī mēģina kopt,
audzēt un lolot skaisto labestības,
iejūtības, līdzcietības un mīlestības
ziedu, kad katrs gribam kļūt labāks
un gaišāks.
Bet šis laiks nāk pie mums arī
ar šaubām un neziņu, jo līdz ar
veco gadu no mums šķirsies tik
pierastais un iemīļotais lats un tā
vietā nāks eiropeiskais eiro. Ceru,
ka pievienošanās eirozonai mūs
padarīs ekonomiski stiprākus un
nākotnē arī bagātākus. Ceru, ka
tikpat lepni, kādi mēs esam par
savu šī brīža nacionālo valūtu, mēs
pēc kāda laika būsim arī par mūsu
kopējo eiro.
Laiks pirms Ziemassvētkiem ir
arī pārdomu un padarītā izvērtēšanas laiks, tāpēc arī es pakavēšos
pārdomās par mūsu Skrundas novadu. Jaunā sasaukuma deputāti,
kas darbu uzsāka šajā vasarā, ir
spēka un apņēmības pilni un viņus
visus vieno viens mērķis – kalpot
Skrundas novadam. Daudz kas
irpadarīts,bet vēl vairāk ir darāmā,
un es ļoti ceru, ka mums visiem
kopā izdosies Skrundu padarīt
par skaistu, sakoptu un viesmīlīgu
mazpilsētu Kurzemes vidū, un
mūsu novadu - par jauku mājvietu
strādīgiem,dzīvespriecīgiem un
labestīgiem cilvēkiem. Mēs visi
esam atbildīgi par Skrundu un savu
novadu, tāpēc es aicinu ikvienu
padomāt, kā un kur pielikt savu
plecu, lai dzīve novadā mums kļūtu
arvien labāka un patīkamāka. Un
es gribu pateikt paldies visiem tiem
cilvēkiem, kas to jau dara. Visi kopā
mēs varam daudz.
Ziemassvētkos es visiem novada iedzīvotājiem gribu vēlēt, lai
Ziemassvētku gaisma un prieks
piepilda Jūsu domas un sirdis, lai
Jaunajā gadā ikdienas steigā un
rūpēs nepazūd optimisms, smaids
un dzīvesprieks, lai prātā raisās
tikai gaišas domas un lai piepildās
tas, kam mēs pa īstam ticam!
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16. novembrī Skrundas kultūras
namā notika Latvijas Republikas
Proklamēšanas 95. gadadienai veltīts
svinīgs sarīkojums.
To atklājot, Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga
uzsvēra, cik svarīga mums visiem ir
mūsu valsts dzimšanas diena, gan kopīgi
tai gatavojoties, gan kopīgi svinot un
priecājoties, ka esam brīvi un dzīvojam
skaistā zemē, kā arī aicināja atskatīties
uz Skrundas novada iedzīvotāju paveikto, par ko varam lepoties un no kā varam
smelties iedvesmu: „Ja vien mēs palūkojamies apkārt un ieklausāmies, kas
notiek citur plašajā pasaulē, tad latvietim
ir paveicies. Latvietim vienmēr ir svarīgi
būt brīvam savā zemē, novērtētam savā
ģimenē un mīlētam draugu pulkā,” sacīja
N.Kleinberga.
Tradicionāli svinīgajā sarīkojumā
Skrundas novada iedzīvotājiem tika
teikts paldies par pašaizliedzību, nesavtīgumu un paveiktajiem darbiem, kurus
redz un novērtē līdzcilvēki.
Ar Goda balvu apbalvoja Rūtu Ēķi,
Gaļinu Rubežnieci, Vilmu Dadeiku,
Austru Osvaldi, Ivaru Eņģeli, Vilni
Eglīti un Āriju Gūraiti. Pateicības rakstu
pasniedza Sandrai Balcerei, Andrim
Ņuņēvicam, Ārijai Matvijenko, Astrai

Gaļina Rubežniece, p/i „Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centrs”
medmāsa:
„Kā mediķe gribu jums novēlēt ļoti
labu un stipru veselību, un paldies par
šādu godu.”

Vilnis Eglītis, autobusa šoferis
Nīkrāces pagastā:
„Vienkārši ļoti liels paldies visiem
tiem, kas par mani ir bijuši tādās labās
domās. Paldies!”
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Tika godināti arī sakoptāko sētu saimnieki.
Andersonei, Ingūnai Bergai, Mirdzai
Liekmanei, Raimondam Rudzītim, Ingai Pumpuriņai, Ingai Flugrātei, Raņķu
folkloras kopai, Indulim Gūtmanim,
Jolantai Zonnenbergai, SIA ”CandyHappines”, Annai Celmiņai, Genovaitei
Montikai, Inesei Ivānei, Mirdzai un
Ansim Roķiem, Jolantai Gertkei, An-

nai Skarpai, Dainai Badovskai, Baibai
Skudrēvicai, Inai Leonai, Vijaram Švānbergam un Gaidai Rutkai. Tika godināti
arī sakoptāko sētu saimnieki - Valda un
Andris Vjaksi, Aija un Arvīds Kalniņi,
Guna un Ilmārs Rubeži, Vija un Ilmārs
Veinbahi, Solveiga un Olafs Skujas,
Irēna Ose un Eriks Pedersens (Erik Pe-

Rūta Ēķe, Skrundas Profesionālās vidusskolas direktore:
„Man ir jāatbild pašai sev uz vienu jautājumu. Kur palikuši gadi? Un es varu
teikt tikai vienu - man ir laimējies no „galvas līdz kājām”, jo es strādāju kopā ar
gudriem, labiem un vienkārši talantīgiem cilvēkiem. Pateicoties viņiem, droši vien
šīs dienas nav tikušas skaitītas.”

Ārija Gūraite, medicīnas māsa
Ritas Brūderes ģimenes ārsta praksē:
„Vispirms es saku paldies kolēģiem
par ilgajiem gadiem, arī visiem pārējiem
skrundeniekiem un novēlu priecīgus
svētkus! ”
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Ivars Eņģelis, VAS „Latvijas Dzelzceļš” elektroniķis:
„Brīnišķīgi atgriezties dzimtajā vietā.
Latvijas svētki – tas ir fenomens, tas
ir neiedomājams kaut kas. Mēs jau to
nemaz vispār nevaram iedomāties, ko
tas nozīmē tik mazai tautai. Gods kalpot
Latvijai un Skrundai!”
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dersen), Ārija un Jānis Storķi, Folkers
Hupners (Volker Hoepner), Dace Ganiņa
un Andis Balandīns, Santa un Dzintars
Knopkeni un Aldis Balodis.
Teksts – Didzis Strazdiņš,
Ieva Benefelde
Foto – Ieva Benefelde

Vilma Dadeika, Skrundas vidusskolas angļu valodas skolotāja:
„Man gribētos teikt tāpat kā Rūtai, ka
nevar saprast, kur tie gadi ir palikuši. Nu
kā lai noveco, ja diendienā tev blakus
ir jaunība.”

Austra Osvalde, pensionāre:
„Kam gan nepatīk saņemt tādas mīļas
dāvanas – vai viņam ir septiņi gadi vai
septiņdesmit. Man te tā dāvana ir tā kā
mazdrusciņ bonusā. Es centīšos Rudbāržu folkloras kopā strādāt vēl kādus
30 gadus. Paldies par apsveikumu, par
parādīto godu!”
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Bērnu konsultācijas
31.janvārī no pl.10.00 Skrundā,
Kuldīgas ielā 2 pie sociālā aprūpes
centra, bērnus bez maksas konsultēs
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu neiroloģe Dr. Zariņa vai Dr.
Budņika un bērnu acu ārste Dr. Zariņa
programmas „Mobilās veselības aprūpes centrs” (MVAC) ietvaros. Pieteikšanās pa t. 63321311 vai personiski
Alternatīvās aprūpes dienas centrā.
Bērniem uz konsultāciju, ja ir, līdzi
jāņem iepriekš veikto izmeklējumu
rezultāti, izraksti vai ārsta nosūtījums,
kur aprakstīta problēmsituācija. Bērnus konsultēs arī bez ārsta nosūtījuma.

Jaunās telpās

Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas, Būvvaldes, Jaunatnes
lietu speciālisti apmeklētājus pieņem
Amatnieku ielā 1, Skrundā. No 2014.
gada arī Pašvaldības policists pārcelsies uz jaunajām telpām.

Uzticības tālrunis

Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija (VBTAI) atgādina, ka bērnu
un pusaudžu uzticības tālrunis 116111
diennakts režīmā strādās līdz 2013.
gada beigām, proti, visu decembri.
Ikvienam zvanītājam jebkurā laikā būs
iespēja saņemt bezmaksas psiholoģisko palīdzību un atbalstu, zvanot pa tālruni 116111. Iespēja nodrošināt tālruņa
diennakts darbību ir rasta, lai palīdzētu
bērniem un jauniešiem kliedēt bažas
par saspringto gaisotni, kas valda pēc
pēdējā laika traģiskajiem notikumiem.
Uzticības tālruņa speciālistu saņemtie zvani liecina, ka šie notikumi ir
iespaidojuši arī bērnus un jauniešus.
Tāpat uzticības tālruņa 116111 uzkrātā
pieredze liecina, ka daļa cilvēku tieši
Ziemassvētku gaidīšanas un atzīmēšanas laikā īpaši asi izjūt savas problēmas - vientulību, nesaprašanos ar
citiem cilvēkiem, atstumtību utt. Tādēļ
iespēja parunāt ar psihologu tieši šai
laikā ir īpaši svarīga. Atgādinām, ka
uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas
tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā,
gan mobilā telefona.

Nozīmīgākie teritorijas attīstības plānošanas
dokumenti iziet finiša taisnē
Skrundas un Kuldīgas novadu ciešā sadarbība turpinās arī pēc administratīvi
teritoriālās reformas. Lai gan katra novada attīstības redzējums ir atšķirīgs, saglabājas vienoti mērķi un rīcības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un
sekmētu ekonomisko attīstību. Novada attīstības programmas, teritorijas plānojumi
un novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir instrumenti, lai to īstenotu.
2010. gada nogalē tika noslēgtas vienošanās par Eiropas Sociālā fonda (ESF)
finansējuma saņemšanu projektam „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 un
„Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde” 1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/096. Dokumentu izstrādi pilnībā finansē ESF, līdz ar to netiek tērēti
pašvaldību budžeta līdzekļi.
Jāpiezīmē, ka 2011. gada 1. decembrī stājies spēkā jauns „Teritorijas attīstības
plānošanas likums”, kas papildus nosaka novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādi, arī šis dokuments projekta ietvaros tika sagatavots gan Skrundas, gan
Kuldīgas novada pašvaldībām.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Attīstības programma un Teritorijas plānojums ir
galvenie novada plānošanas dokumenti, kas nosaka attīstības virzību pašvaldībā, jo
tie skata ar novada attīstību saistītus jautājumus ilgtermiņā. Lai arī šobrīd Skrundas
un Kuldīgas novada teritorijā ir spēkā teritorijas plānojumi visām teritorijas vienībām,
tie izstrādāti metodiski un tehniski atšķirīgi un dažviet nav aktuāli kopējai novada
attīstības plānošanai.
Kādas būs galvenās izmaiņas un ieguvumi?
Galvenās izmaiņas, ko nesīs jaunie attīstības plānošanas dokumenti, būs skaidri
definēti novada ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības mērķi, virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi, kas dos iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem veiksmīgāk
plānot savu darbību, kā arī ļaus pašvaldībai koordinēti, plānoti un loģiski piesaistīt
investīcijas, piedaloties ārvalstu finanšu fondu apguvē un investīciju piesaistē atbilstoši savām prioritātēm.
Piemēram, Attīstības programmā viena no galvenajām sadaļām ir Rīcības plāns, ko
varētu uzskatīt par pašvaldības biznesa plānu, kurā atspoguļojas plānotās investīcijas
un darāmie darbi turpmākiem 5-7 gadiem. Tas ir vērsts uz iedzīvotāju labklājības
celšanu, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un ekonomisko attīstību.
Pamatojoties uz Attīstības programmu, tiek piesaistīts gan ES finansējums, gan
plānotas citas investīcijas. Šajā dokumentā tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās jomas
un projekti gan novadam kopumā, gan katrai apdzīvotai vietai.
Jāpiezīmē, ka Attīstības programma ir dokuments, kas veicina novada atpazīstamību. Arī tas ir būtisks faktors, lai paaugstinātu novada konkurētspēju investīciju
un jaunu uzņēmumu piesaistē, arī tūrisma nozares attīstībā.
Savukārt teritorijas plānojums ir instruments attīstības programmas realizācijai.
Tajā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, vienlaicīgi teritorijas
plānojuma mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana, ilgtspējīga, efektīva un
racionāla teritorijas un resursu izmantošana, kā arī mērķtiecīga un līdzsvarota
ekonomikas attīstība.
Runājot par teritorijas plānojumu, kas vistiešāk ietekmē iedzīvotājus, nekustamā
īpašuma īpašniekus, uzņēmējus un investorus, pašvaldības un SIA „Reģionālie
projekti” uzstādījums ir izstrādāt pietiekoši elastīgu plānojumu, kas vērsts uz
sabalansētas attīstības sekmēšanu, jo nenoliedzami viena no teritorijas plānojumu
problēmām ir pārāk sīka detalizācija un nevajadzīgi ierobežojumi, kas noved pie
tā, ka, parādoties ekonomiskai interesei (piemēram, jaunu uzņēmumu veidošanās,
ražošanas teritoriju attīstība, tūrisma objektu attīstība, inženiertīklu un objektu
būvniecība u.c.), ir jāveic teritorijas plānojuma grozījumi, jo šādas darbības nav
paredzētas. Tomēr jāpiebilst, ka ar elastību nav domāta visatļautība.
Teksts – Zane Eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ

Turnīrs ģimenēm

26. decembrī plkst. 11.00 Kuldīgas
novada sporta skolas vieglatlētikas
manēžā (Dzirnavu 13, Kuldīgā) notiks
tradicionālais turnīrs volejbolā ģimeņu
komandām. Komandā 2-3 spēlētāji.
Pieteikties pa tālr. 29555220 vai sacensību dienā līdz plkst. 10.30!

Pateicība

Neskatoties uz lielo darba slodzi ar
slimo cilvēku rindām, ģimenes ārste
Māra Ostašova un viņas māsiņa Aina
veiksmīgi tiek galā ar pacientu veselības problēmām. Viņas saprotas no pusvārda, un ir patīkami tur ierasties uz
veselības pārbaudi. Saku paldies par
sapratni un rūpēm. Novēlu priecīgus
Ziemassvētkus un veiksmīgu, laimīgu
Jauno 2014. gadu. Z Druvaskalne.

Pateicība

Biedrības “Ventas krasti” valde
izsaka pateicību Skrundas novada pašvaldībai par atbalstu, lai organizācijas
biedri un brīvprātīgie varētu apmeklēt
Borisa un Ināras Teterevu fonda rīkoto
labdarības organizāciju un brīvprātīgo
godināšanas pasākumu “Nebridis, nezināsi, cik dziļš”. Pasākums notika 27.
novembrī Rīgā, Ziemeļblāzmas kultūras pilī, un tajā kopā pulcējās biedrību,
nodibinājumu, reliģisko organizāciju
un fondu pārstāvji no visas Latvijas.
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Skrundenieki apmeklē dienas centru Lietuvā
11.decembrī Alternatīvās aprūpes dienas centra (AADC) klienti un darbinieki devās
uz Lietuvu. Viņu mērķis bija apmeklēt Jonišķu dienas centru personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Centrā mūs sagaidīja tā vadītāja, kura iepazīstināja ar centra vēsturi un telpām.
Skrundenieki kopā ar Jonišķu centra klientiem cepa prjaņikus no lietuviešu pašu gatavotas mīklas, bet cepumus un piparkūkas no Latvijas līdzi paņemtās mīklas. Abu centru
klientiem darboties palīdzēja gan latviešu, gan lietuviešu atbalsta personāls.
Mūsu centra klienti centās komunicēt ar lietuviešiem, aicinot viņus spēļu istabā
uzspēlēt biljardu.
Jonišķu centra darbinieki katru dienu nodarbina klientus ar dažādām aktivitātēm un
radošām nodarbībām. Kādā brīdī AADC klientiem tika piedāvāts no adītām sagatavēm
sašūt un piepildīt rotaļlietas – pūcītes un sniegavīriņus, kurus viņi kā mīļas, pašu gatavotas
dāvaniņas atveda uz mājām. Nodarbību telpā lietuviešu centra klienti pie māla virpas
var gatavot dekoriņus, podiņus, kurus turpat nelielā krāsniņā apdedzina. Te viņi arī ada
un šuj nelielas rotaļlietas, kuras tagad, Adventa laikā, nes uz Ziemassvētku tirdziņiem.
Skrundenieki piedalījās mūzikas nodarbībā, kuras laikā lietuvieši nodziedāja pa pantiņam arī mums zināmu dziesmu. Mūzikas skolotāja priecājās par to, kā viņas audzēkņi,
sākot apmeklēt centru, atraisījušies, guvuši drosmi uzstāties un attīstījuši prasmi, dziedot
modulēt balsi.
Šajā centrā klientiem ir iespējams saņemt masāžas un vingrot fizioterapeita uzraudzībā
pēc individuālas programmas. Centra pagalmā ir kvalitatīvi āra trenažieri, ar kuriem
klienti atbilstoši katra spējām labos laika apstākļos vingro.
Pēcpusdienās notiek kopīga tējas dzeršana un pašu cepto prjaņiku, piparkūku un
cepumu nogaršošana.
Savukārt AADC vadītāja abu centru klientiem mācīja sveču dekupāžu, kas lietuviešiem
bija pilnīgi jauna aktivitāte. To viņi veiksmīgi apguva un teica, ka nākamajā dienā pirks
sveces un tās dekupēs, lai paspētu vēl sagatavot jaunas dāvaniņas tirdziņam.
Bija iespēja arī izdancoties diskotēkā, kas parasti notiek centra klientu dzimšanas
dienas svinībās un svētku pasākumos.
Jonišķu centra klienti daudz brauc ekskursijās. Viņi izteica vēlmi kādreiz apciemot
arī Skrundas AADC.
Bija prieks, ka AADC klienti jaunajās aktivitātēs piedalījās ar interesi un smaidu sejā.
Paldies Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Zanei Eglītei, kura
palīdzēja noorganizēt šo braucienu, kā arī brīvprātīgajai Gintai Klievēnai un sociālajai darbiniecei Santai Knopkenai par atbalstu klientiem viesošanās laikā Lietuvas dienas centrā.
Teksts – Daina Ābele, AADC vadītāja
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Izmaiņas sociālajā jomā 2014.gadā
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības,
bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku
ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM)
informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2014.
gadā.
No 2014.gada 1.janvāra:
Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09% apmērā no
darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba
ņēmējs.
Vispārējais pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs sasniegts 65 gadu
vecums. 2014. gadā tas būs 62 gadi un 3 mēneši.
Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs sasniegts 63 gadu
vecums. 2014. gadā tas būs 60 gadi un 3 mēneši.
Apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas saņemšanai palielināsies no 10 līdz
15 gadiem.
Pensiju piešķirs ar dienu, kad radušās tiesības uz to, taču ne agrāk kā 6
mēnešus (iepriekš 12 mēnešus) pirms pensijas pieprasījuma iesniegšanas.
Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes
pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas
dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas
stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz
invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie vecuma pensijas par apdrošināšanas
stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim. Ja tiesības uz piemaksu radušās laikā no
2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim, piemaksu piešķirs no vecuma
pensijas piešķiršanas dienas un nesaņemto piemaksu izmaksās 2014.gada maijā
vienlaikus ar maija pensiju.
Diplomāti, prokurori, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas, kultūras darbinieki, kuriem piešķirta izdienas pensija, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā varēs saņemt izdienas pensijas saņēmēja apliecību.
Sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs sociāli apdrošinātiem cilvēkiem būs 46 400 euro (Ls 32 600).
Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem bērna kopšanas pabalsts
par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam būs 171 euro (pieaugs no Ls 100
līdz Ls 120).
Minimālais vecāku pabalsts, kas piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim,
būs 171 euro (pieaugs no Ls 100 līdz 120 latiem) mēnesī.
Minimālā mēneša darba alga būs 320 euro (Ls 225). Minimālā stundas tarifa
likme strādājošiem būs 1,933 euro (Ls 1,359), pusaudžiem un cilvēkiem, kuri
pakļauti īpašam riskam - 2,209 euro (Ls 1,554).
No 2014.gada 1.jūlija:
Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 18 gadu vecuma, kuram nepieciešama
kopšana, būs 213,43 euro (Ls 150).
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar I invaliditātes grupu katru
mēnesi būs 83,24 euro (Ls 58,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu - 76,84
euro (Ls 54), cilvēkiem ar I invaliditātes grupu kopš bērnības - 138,73 euro (Ls
97,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu kopš bērnības - 128,06 euro (Ls 90).
Pārejas periods tiem, kuriem vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014. gada
30. septembrim:
Vecāku pabalsts līdz 1 gada vecumam būs 70% no algas, ja vecāks nestrādās. Ja strādās, varēs saņemt tikai bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120);
Bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs
171 euro (Ls 120) neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai nē;
Vecāku pabalsta pārejas perioda kompensācija par bērna kopšanu no 1
līdz 1,5 gada vecumam būs 100 euro (Ls 70,28), neatkarīgi no tā, vai vecāks
strādās vai nē.
No 2014.gada 1.oktobra
Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna
kopšanu līdz 1 gada vecumam būs 60% no algas. Papildu vecāku pabalstam
viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).
Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna
kopšanu līdz 1,5 gada vecumam būs 43,75% no algas. Papildu vecāku pabalstam
viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).
Vecāku pabalsts strādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem gan līdz 1
gada vecumam, gan līdz 1,5 gadu vecumam būs 30% no aprēķinātā vecāku
pabalsta. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt bērna
kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).
Izvēli, par to, vai vecāku pabalstu viens no vecākiem vēlēsies saņemt
līdz 1 vai 1,5 gada vecumam var veikt tikai vienu reizi!
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja,
67021581, 29538825, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv.

Mūsējie klāj galdu Latvijas
vēstniecībā Igaunijā
Skrundas Profesionālās vidusskolas audzēkņi skolotājas Guntas Stepanovas un
Velgas Bartašus vadībā Latvijas neatkarības proklamēšanas dienā 18. novembrī
strādāja Latvijas Republikas vēstniecībā Igaunijas Republikā, sagatavojot ēdienus,
uzklājot galdu un apkalpojot vairāk nekā 300 viesus divās pieņemšanās.
Darbs bija ļoti saspringts, jo pirmajā pieņemšanā ieradās ārvalstu diplomāti un ārvalstu diplomātiskā korpusa darbinieki. Uz vakara pieņemšanu Latvijas vēstniecības
darbinieki bija uzaicinājuši latviešus, kas dzīvo un strādā Igaunijā. Ēdienkarte jau
tika saskaņota septembrī un galvenokārt tika piedāvātas uzkodas, kuru gatavošanā
izmantoti dārzeņi un zivis. Viesi novērtēja to, ka banketa sagatavošana uzticēta jauniešiem un nav izmantoti Igaunijas ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumi. Dzirdējām
daudz atzinīgu vārdu no viesiem un vēstniecības darbiniekiem. Ar vēstnieku Juri
Boni mēs jau sadarbojamies ceturto gadu. Iepriekšējās pieņemšanas notika Somijā,
jo tad Juris Bone strādāja tur, bet šogad vēstnieks darbu uzsācis Igaunijas Republikā.
Mēs bijām lepni, jo Skrundas vārds izskanēja pāri mūsu valsts robežām.
Teksts - Gunta Stepanova
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2013
“Grozījumi 2011. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011
„Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2011. gada 22. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 6/2011 „Par sabiedrisko
kārtību Skrundas novadā” (publicēti
2011.gada 9.decembra Skrundas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 8.2.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 250.00” ar skaitli
un valūtas apzīmējumu „EUR 350” un
izteikt to vārdos kā „trīs simti piecdesmit
euro””,
2. Aizstāt 8.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 1000.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 1400” un
izteikt to vārdos kā „viens tūkstotis četri
simti euro”,
3. Aizstāt 12.1.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu fiziskām personām
no Ls 10.00 līdz Ls 150.00, juridiskām
personām no Ls 50.00 līdz Ls 500.00”
ar „uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 14.23 līdz EUR 213.43,
juridiskām personām no EUR 71.14 līdz
EUR 711.4.”,
4. Aizstāt 12.2.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu fiziskām personām
no Ls 50.00 līdz Ls 250.00, juridiskām
personām no Ls 150.00 līdz Ls 1000.00”
ar „uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350,
juridiskām personām no EUR 213.43
līdz EUR 1400”,
5. Aizstāt 12.3.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu fiziskām personām
no Ls 20.00 līdz Ls 150.00, juridiskām
personām no Ls 100.00 līdz Ls 500.00”
ar „uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 28.46 līdz EUR 213.43,
juridiskām personām no EUR 142.29
līdz EUR 711.44”,
6. Aizstāt 12.4.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu fiziskām personām
no Ls 50.00 līdz Ls 250.00, juridiskām
personām no Ls 100.00 līdz Ls 1000.00”
ar „uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350,

juridiskām personām no EUR 142.29
līdz EUR 1400”,
7. Aizstāt 12.5.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu fiziskām personām
no Ls 50.00 līdz Ls 250.00, juridiskām
personām no Ls 100.00 līdz Ls 1000.00”
ar „uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350,
juridiskām personām no EUR 142.29
līdz EUR 1400”,
8. Aizstāt 12.6.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu fiziskām personām
no Ls 50.00 līdz Ls 150.00, juridiskām
personām no Ls 100.00 līdz Ls 1000.00”
ar „uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 213.43,
juridiskām personām no EUR 71.14 līdz
EUR 355.72”,
9. Aizstāt 13.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 150.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 213.43”,
10. Aizstāt 13.2.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 20.00 līdz Ls
200.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
28.46 līdz EUR 284.57”,
11. Aizstāt 14.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 150.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 213.43”,
12. Aizstāt 14.2.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls
250.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
71.14 līdz EUR 350”,
13. Aizstāt 14.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
14. Aizstāt 15.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 200.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 284.57”,
15. Aizstāt 15.2.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls
250.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
71.14 līdz EUR 350”,
16. Aizstāt 16.1.punktā teikuma daļu
„fiziskām personām līdz Ls 100.00,
juridiskām personām līdz Ls 200.00” ar
„fiziskām personām līdz EUR 142.29,
juridiskām personām līdz EUR 284.57”,

17. Aizstāt 16.2.punktā teikuma daļu
„fiziskām personām no Ls 20.00 līdz
Ls 200.00, juridiskām personām no Ls
50.00 līdz Ls 500.00” ar „fiziskām personām no EUR 28.46 līdz EUR 284.57,
juridiskām personām no EUR 71.14 līdz
EUR 711.44”,
18. Aizstāt 16.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
19. Aizstāt 16.4.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 20.00 līdz
Ls 150.00” ar „uzliek naudas sodu EUR
28.46 līdz EUR 213.43”,
20. Aizstāt 16.5.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 150.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 213.43”,
21. Aizstāt 16.6.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 20.00 līdz Ls
200.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
28.46 līdz EUR 284.57”,
22. Aizstāt 16.7. punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls
100.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
14.23 līdz EUR 142.29”,
23. Aizstāt 16.8.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls
150.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
71.14 līdz EUR 213.43”,
24. Aizstāt 16.9.punktā teikuma
daļu „uzliek naudas sodu īpašniekiem,
valdītājiem vai apsaimniekotājiem – no
Ls 20.00 līdz Ls 250.00” ar „uzliek
naudas sodu īpašniekiem, valdītājiem
vai apsaimniekotājiem – no EUR 28.46
līdz EUR 350”,
25. Aizstāt 16.10.punktā teikuma
daļu „uzliek naudas sodu īpašniekiem,
valdītājiem vai apsaimniekotājiem – no
Ls 20.00 līdz Ls 150.00” ar „uzliek
naudas sodu īpašniekiem, valdītājiem
vai apsaimniekotājiem – no EUR 28.46
līdz EUR 213.43”,
26. Aizstāt 17.1.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu fiziskām personām
līdz Ls 150.00, juridiskām personām
līdz Ls 250.00” ar „uzliek naudas sodu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2013
“Grozījumi 2010. gada 22. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 14/2010
„Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Nodeva par Skrundas novada
pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” (publicēti 2011.gada 4.novembra Skrundas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Izteikt 1., 2., 3., 4.punktu šādā redakcijā:
Nr.p.k.

Nodevas objekts

Nodevas likme EUR

1.

Atkārtots novada domes sēdes lēmums (izraksts no sēdes protokola)

1.42

2.

Raksturojumi, rekomendācijas

1.42

3.

Dokumenti par nekustamo īpašumu

4.

Izziņas:

4.27 (par 1 eks.)

- par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu

0.71

- par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

0.71

- par nodokļu u.c. maksājumiem

0.71

- par izpeļņu

0.71

- no pašvaldības arhīva

1.42 (par 1 lapu)

- citi pašvaldības izstrādātie dokumenti un izziņas

0.71

2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„Nodeva iemaksājama pašvaldības kasē, par nodevas nomaksu tiek izsniegta kvīts vai EKA čeks.”,
3. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2013
“Grozījumi 2010. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2010
„Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu
uzturēšanas noteikumi””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 „Skrundas pilsētas un Skrundas
pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi” (publicēti 2011.gada 8.aprīļa Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 2.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.-„ ar valūtas apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga
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fiziskām personām līdz EUR 213.43,
juridiskām personām līdz EUR 355.72”,
27. Aizstāt 17.2.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu fiziskām personām
no Ls 50.00 līdz Ls 250.00, juridiskām
personām no Ls 50.00 līdz Ls 500.00”
ar „uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350,
juridiskām personām no EUR 71.14 līdz
EUR 711.44”,
28. Aizstāt 17.3.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls
50.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
14.23 līdz EUR 71.14”,
29. Aizstāt 17.4.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls
50.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
14.23 līdz EUR 71.14”,
30. Aizstāt 17.5.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
31. Aizstāt 17.6.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
32. Aizstāt 17.7.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu dzīvnieka īpašniekam no Ls 50.00 līdz Ls 150.00” ar „uzliek naudas sodu dzīvnieka īpašniekam
no EUR 71.14 līdz EUR 213.43”,
33. Aizstāt 18.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
34. Aizstāt 18.2.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls
100.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
14.23 līdz EUR 142.29”,
35. Aizstāt 19.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
36. Aizstāt 19.2.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 20.00 līdz Ls
100.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
28.46 līdz EUR 142.29”,
37. Aizstāt 20.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 150.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 213.24”,
38. Aizstāt 20.2.punktā teikuma daļu
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„uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls
250.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
71.14 līdz EUR 350”,
39. Aizstāt 20.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
40. Aizstāt 20.4.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 20.00 līdz Ls
150.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
28.46 līdz EUR 213.43”,
41. Aizstāt 20.5.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls
150.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
14.23 līdz EUR 213.43”,
42. Aizstāt 20.6.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 20.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 28.46”,
43. Aizstāt 20.7.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 150.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 213.43”,
44. Aizstāt 20.8.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 20.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 28.46”,
45. Aizstāt 20.9.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 150.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 213.43”,
46. Aizstāt 20.10.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu atbildīgajai personai
(īpašniekam, nomniekam vai līgumā
paredzētai personai” no Ls 10.00 līdz Ls
150.00” ar „uzliek nauda sodu atbildīgajai personai (īpašniekam, nomniekam vai
līgumā paredzētai personai ) no EUR
14.23 līdz EUR 213.43”,
47. Aizstāt 21.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 100.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 142.29”,
48. Aizstāt 21.2.punktā teikuma daļu
„uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls
250.00” ar „uzliek naudas sodu no EUR
71.14 līdz EUR 350”,
49. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada
01.janvārī.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja N.Kleinberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/2013
„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”
NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
GMI – valsts noteiktais garantētais
minimālais ienākums.
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu
(GMI) līmeņa nodrošināšanai – naudas
vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana
balstās uz materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ
negūst pietiekamus ienākumus un kuras
atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto
minimālo ienākumu līmeni.
GMI saņēmēji – personas, kuras atzītas par trūcīgām un kuru ienākumi uz
vienu ģimenes locekli mēnesī ir mazāki
par noteikto garantēto iztikas minimumu
vai ģimenes, kas sastāv no laulātajiem,
personām, kurām ir kopēji izdevumi
par uzturu, kuras mitinās vienā mājoklī,
kuras pilda līdzdarbības pienākumus
un kurām noteikta atbilstība trūcīgās
ģimenes (personas) statusam.
Līdzdarbības pienākumi – ziņu sniegšana, personīga ierašanās, pakļaušanās
medicīniskai izmeklēšanai, pakļaušanās ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem, iesaistīšanās nodarbinātību
veicinošos pasākumos, piedalīšanās
sabiedriskajos darbos.
Trūcīgās ģimenes (personas) – ģimene
(persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni.
Sociālās palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās
uz materiālo resursu novērtēšanu perso-
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nām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs,
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā
izglītība.
Aprūpe mājās – pakalpojumi mājas
pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar
sevi aprūpēt.
Vientuļais pensionārs – persona, kura
dzīvo viena, kurai nav likumīgu apgādnieku, naudas uzkrājumu un īpašumu,
kurus var izmantot ienākumu gūšanai.
Bārenis -bērns, kura vecāki ir miruši
vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti pat
mirušiem.
Bez vecāku gādības palicis bērns
- bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj
realizēt aizgādību vai kura vecākiem
atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.
Audžuģimene - ģimene vai persona,
kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz
laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama
palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad
bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja
tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam
nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots
bērnu aprūpes iestādē.
Dzīvokļa pabalsts - pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
Krīzes (ārkārtas situācija) - gadījums,
kad personai radušās papildus grūtības neparedzētu apstākļu dēļ (smaga
saslimšana, apgādnieka nāve, stihiska
nelaime, veselībai un dzīvībai bīstami
apstākļi u.c.).
Turpinājums 4.lpp.
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Klients - persona, kas saņem sociālos
pakalpojumus vai sociālo palīdzību.
Mājsaimniecība - ģimene, kas sastāv
no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās
vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša
persona.
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā- P/a
„Sociālais dienests”) sociālo pabalstu
veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu
apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. P/a „Sociālais dienests” pabalsti
tiek piešķirti šajos noteikumos noteiktā
kārtībā un pabalstus piešķir tām personām, kuras faktiski dzīvo Skrundas
novadā, deklarējot tur savu dzīves vietu.
3. P/a „Sociālais dienests” patstāvīgi
lemj par sociālo pabalstu piešķiršanu.
4. P/a „Sociālais dienests”, neizvērtējot personas ienākumus, var piešķirt
pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas
nelaimes vai iepriekš neparedzamu
apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj
apmierināt savas pamatvajadzības.
5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju,
pabalstu ar izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus
( preces), kas nepieciešami personas
vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.
6. P/a „Sociālais dienests” izmaksā
citus pabalstus pēc tam, kad apmierināts
pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un mājokļa, dzīvokļa pabalstam.
II PABALSTU VEIDI
7. P/a „Sociālais dienests” no sava
budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:
7.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk tekstā GMI)
nodrošināšanai.
7.2. Vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā.
7.3. Vienreizējs pabalsts personai pēc
atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
7.4. Pabalsts bāreņiem.
7.5. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā.
7.6. Pabalsts audžu ģimenei.
7.7. Pabalsts aprūpei mājās.
7.8. Dzīvokļa pabalsts.
III PABALSTU PIEŠĶIRŠANA
8. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
8.1. Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par
trūcīgu, atbilstoši normatīvajiem aktiem
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā
nonākušām ģimenēm vai personām un
veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.
8.2. GMI pabalstu aprēķina, piešķir
un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem.
8.3. GMI pabalstu izmaksu naudā daļēji vai pilnībā, to var aizstāt ar pabalstu
natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot
bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai
bērnu audzināšanas iestādē, kā arī citus
izdevumus pamatvajadzību nodrošināšanai.
8.4. Lai saņemtu GMI pabalstu,
pabalsta pieprasītājs, kura dzīvesvieta
deklarēta Skrundas novadā, sociālajā
dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu
un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju,
kā arī sastāda vienošanos par līdzdarbību.
8.5. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pieprasītājs var iesniegt vienlaikus
ar iesniegumu novērtēt atbilstību trūcīgas ģimenes vai personas statusam
vai pēc trūcīgas ģimenes vai personas
statusa piešķiršanas.
8.6. Pabalstu izmaksā katru mēnesi.
9. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
9.1. Vienreizējs pabalsts ārkārtas si-
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tuācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzami apstākļi) tiek piešķirts līdz
145 EUR, pēc P/a „Sociālais dienests”
iesniegtā iesnieguma, neizvērtējot
personas (ģimenes) materiālo stāvokli,
ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona)
nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
9.2. Pabalstu piešķir ja, iesniegums
saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā
no ārkārtas situācijas rašanās.
10. Vienreizējs pabalsts personai pēc
atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
10.1. Pabalsts 40 EUR apmērā tiek
piešķirts personām, kuras ir atbrīvotas
no brīvības atņemšanas vietas pēc soda
izciešanas un kuru deklarētā un patstāvīgā dzīves vieta atrodas Skrundas novadā.
10.2. Pabalsts tiek izmaksāts naudā
pamatvajadzību nodrošināšanai vai
aizstāts ar nepieciešamo pakalpojumu
apmaksu.
10.3. Pabalstu piešķir, ja iesniegums
saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā
no atbrīvošanas no brīvības atņemšanas
vietas pēc soda izciešanas.
10.4. Vienreizēja pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz deklarācija,
iesniegums, izziņa par atbrīvošanos no
ieslodzījuma vietas, izziņa par deklarēto
dzīvesvietu Skrundas novadā.
11. Pabalsts bāreņiem
11.1. Pabalsts izmaksājams atbilstoši
MK 15.11.2005. noteikumiem Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. 11.2.
Pabalsta apmēri:
11.2.1. Sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei 250 EUR, apmērā vai
par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru.
11.2.2. Patstāvīgās dzīves uzsākšanai
130 EUR. Pabalstu izmaksā vienu reizi.
11.2.3. Pabalstu ikmēneša izdevumu
segšanai 100 EUR, ja bērns nepārtraukti
turpina mācības vispārējās vidējās vai
profesionālās izglītības iestādē, apgūst
augstāko izglītību un ir sekmīgs.
11.2.4. Pabalstu dzīvojamās telpas
īres segšanai, ieskaitot komunālos maksājumus, līdz pašvaldība nodrošina ar
dzīvojamo platību.
11.2.5. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz
iesniegums.
12. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā.
12.1. Pabalsts tiek piešķirts skolēnu
daļējai ēdināšanas apmaksai Skrundas
novada skolās un obligātās 5gadīgo, 6gadīgo izglītības audzēkņiem pirmsskolas
izglītības iestādēs.
12.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenēm
(personām), kuru dzīvesvieta deklarēta
Skrundas novadā un kuras atzītas par
trūcīgām.
12.3. Pabalsts tiek piešķirts bērniem,
kuriem nodibināta aizbildnība ar Skrundas novada bāriņtiesas lēmumu.
12.4. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz vecāku iesniegumu, aizpildot
iztikas līdzekļu deklarāciju.
12.5. Pabalsts tiek izsniegts talonu
veidā katra mēneša 1. datumā, ja bērns
ir sekmīgs un regulāri apmeklē skolu.
13. Pabalsts audžu ģimenei.
13.1. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā. Pabalsta apmēri:
13.1.1. Pabalsts bērna uzturam 115
EUR. Pabalstu izmaksā katru mēnesi.
13.1.2. Vienreizējs pabalsts apģērba
un mīkstā inventāra iegādei 45 EUR.
13.1.3. Pabalsts tiek piešķirts pēc
līguma noslēgšanas starp p/a “Sociālais
dienests” un audžu ģimeni.
14. Pabalsts aprūpei mājās.
14.1. Pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot
personas materiālo stāvokli, vientuļām
personām, kuras vecuma dēļ, garīga vai
fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar
veikt ikdienas darbus un kurām nav
likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu
apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām
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personām nepieciešamo palīdzību.
14.2. Pabalsts tiek piešķirts personām,
kurām slimības laikā vai atveseļošanās
periodā ir grūtības veikt ikdienas darbus
un personisko aprūpi, kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu
dēļ nespēj sniegt minētajām personām
nepieciešamo palīdzību.
14.3. Pabalsts tiek piešķirts bērniem
invalīdiem vai pieaugušajiem ar garīga
vai fiziska rakstura traucējumiem, ja
ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ
nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
14.4. Aprūpe mājās var būt pagaidu –
aprūpi mājās tiesīgas saņemt personas
slimošanas laikā, un pastāvīga – aprūpi
mājās saņem personas, saskaņā ar ārsta
speciālista atzinumu.
14.5. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā
ar likuma „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums” 23. pantu.
14.6. Pabalsta saņemšanai nepieciešams aprūpējamās personas iesniegums,
ārsta slēdziens un P/a „Sociālais dienests” sociālā darbinieka informācija
par apsekošanas rezultātiem.
14.7. Pabalsta saņemšanai aprūpētājs,
aprūpējamai un P/a „Sociālais dienests’
slēdz līgumu.
14.8. Pabalsta apmērs mēnesī:
14.8.1. 30 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde,
ūdens ienešana un iznešana, maksājumu
kārtošana, malkas ienešana, mediķu
izsaukšana,
14.8.2. 40 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde,
ūdens ienešana un iznešana, maksājumu
kārtošana, krāsns kurināšana, malkas
ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu
izsaukšana, dzīvokļa uzkopšana, pastaigas,
14.8.3. 50 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde,
ūdens ienešana un iznešana, maksājumu
kārtošana, krāsns kurināšana, malkas
ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu
izsaukšana dzīvokļa uzkopšana, veļas
mazgāšana, pastaigas, individuāla
uzraudzība, personiskās higiēnas nodrošināšana – vannošana vai dušošana,
nagu griešana, izkļūšana no gultas un
iekļūšana gultā, palīdzība apģērbjoties
un izģērbjoties.
15. Dzīvokļa pabalsts.
15.1. Dzīvokļa pabalstu var saņemt
persona, kas deklarējusies Skrundas
novada pašvaldībā, pastāvīgi dzīvo
deklarētajā dzīves vietā un ir:
15.1.1. Trūcīgas ģimenes (personas),
15.1.2. Nestrādājoši, vientuļie pensionāri neatkarīgi no pensijas lieluma,
15.1.3. Nestrādājošas, atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, Černobiļas
AES seku likvidētāji, neatkarīgi no pensijas lieluma,
15.1.4. Personas ar invaliditāti un
Černobiļas AES seku likvidētāji, kuru
pensijas lielums ir līdz 220 EUR mēnesī,
15.1.5. Nestrādājoši, atsevišķi dzīvojoši pensionāri, kuru pensijas lielums ir
līdz 220 EUR mēnesī.
15.2. Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo maksājumu pabalstu vai apkures
pabalstu mājsaimniecībai.
15.3. Dzīvokļa pabalsta apmērs personai vai ģimenei kurināmā iegādei ir
100 EUR vienu reizi gadā. Pabalsts var
tik piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā).
15.4. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei vai personai komunālo maksājumu
veikšanai ir: par 1 istabu dzīvokli – 120
EUR, par 2 istabu dzīvokli – 180 EUR,
par 3 un vairāk istabu dzīvokli – 240
EUR.
15.4. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi
gadā un pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja
norādījuma.
IV PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBA
16. Par pabalsta piešķiršanu lemj
Skrundas novada P/a „Sociālais dienests”.
17. Lai pretendētu uz šajos noteikumos paredzētajiem pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem prasītājam P/a”
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Sociālais dienests” jāiesniedz:
17.1. Rakstisks iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības veidu,
17.2. Iztikas līdzekļu deklarācija
(turpmāk tekstā- deklarācija), kā arī
deklarācijā sniegtās ziņas apliecinošus
dokumentus,
17.3. Pabalsta pieprasītājs iesniedz darījuma apliecinošu dokumentu (rēķinu,
čeku u.c.) oriģinālus.
18. Darba spējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un nestrādā, pirms
pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas
Nodarbinātības valsts aģentūrā, izņemot
gadījumus, ja persona ir:
18.1. Invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma
pabalstu,
18.2. Sieviete, kas atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā,
18.3. Viens no bērna invalīda vecākiem,
18.4. Jaunietis no 15 līdz 25 gadiem,
kurš iegūst izglītību pilna laika dienas
vispārējās vidējās, profesionālās mācību iestādēs vai pilna laika studijās
augstskolā.
19. Pieprasītājs likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā
norādīto ziņu patiesumu.
20. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs
un deklarācijā norādītie pilngadīgie
ģimenes locekļi dod P/a ”Sociālais dienests” rakstisku atļauju iepazīties ar savu
konta stāvokli, sociālās apdrošināšanas
maksājumiem, nodokļu maksājumiem
un īpašumiem, kā arī ar citu juridisko un
fizisko personu rīcībā esošo informāciju
un pārbaudīt pieprasītāja sniegtās informācijas patiesumu.
21. Lai saņemtu sociālo palīdzību,
ģimenēm vai personām pēc P/a ”Sociālais dienests” pieprasījuma ir jāveic
līdzdarbības pienākumi.
22. P/a ”Sociālais dienests” pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas
10 darba dienu laikā, ja normatīvajos
aktos nav citu termiņu, novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem
lēmumu.
23. P/a „Sociālais dienests” pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par
pieņemto lēmumu.
24. Pabalsta atteikuma gadījumā P/a
”Sociālais dienests” lēmumu klientam
paziņo rakstveidā, klientam skaidrojošā
veidā, norādot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
25. Piešķirto sociālās palīdzības
pabalstu personai var izmaksāt naudā,
natūrā par pabalsta summu apmaksā
preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
26. Sociālo pabalstu izmaksā desmit
darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
27. Skrundas novada pašvaldībā ir
noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/
personas atbilstību trūcīgās ģimenes/
personas statusam:
27.1. par attiecināmiem īpašumiem
nav uzskatāmi zeme un mežs ar kopējo
platību līdz 10 ha, ko izmanto ienākumu
gūšanai pamatvajadzību apmierināšanai,
27.2. par īpašumu nav uzskatāmi
viena garāža, viens automobilis, kas
ģimenes īpašumā ir ilgāk par 6 mēnešiem un viens motocikls, kas ir ģimenes
(personas) īpašumā.
V IEROBEŽOJUMI PABALSTA
SAŅEMŠANAI
28. Ja pabalsta pieprasītājs nepilda
likumā „Par sociālo drošību” 5.nodaļā
noteiktos līdzdarbības pienākumus, viņam var atteikt pabalstu pilnībā vai līdz
pienākumu izpildīšanas brīdim.
29. Atteikumu iemesli:
29.1. Ģimenes locekļi atsakās no
līdzdarbības savas situācijas uzlabošanā,
atsakās no medicīniskās izmeklēšanas,
ārstēšanās un rehabilitācijas pasākumiem, nepiedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos,
29.2. Kāds no ģimenes (mājsaimniecības) locekļiem atsakās iesniegt pabalsta
saņemšanai nepieciešamos dokumentus,

NĪKRĀCE

RAŅĶI

29.3. Darbspējīga persona bez objektīva iemesla nereģistrējas Nodarbinātības
valsts aģentūrā,
29.4. Deklarācijā sniegtas nepatiesas
ziņas,
29.5. Izvērtējot ienākumus ģimene
(persona) nav atzīta par trūcīgu.
VI LĒMUMU PĀRSŪDZĪBAS
KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE
30. Atteikumu piešķirt pabalstu vai
daļēji apmierinot iesniedzēja lūgumu,
iesniedzējam lēmumu paziņo rakstiski,
norādot atteikuma vai daļēji apmierinātā
lēmuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
31. P/a Sociālais dienests” lēmumus
par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Skrundas novada
domē.
VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
32. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada
01.janvārī.
33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē:
33.1. Skrundas novada pašvaldības
2009.gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr. 9/2009 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”,
33.2. Skrundas novada pašvaldības
2010.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr. 4/2010 „Grozījumi 2009.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
9/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””,
33.3. Skrundas novada pašvaldības
2010.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr. 20/2010 „Grozījumi 2009.
gada 22.oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 9/2009 „par sociālajiem pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem””,
33.4. Skrundas novada pašvaldības
2011.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2011 „Grozījumi 2009.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
9/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””.
(Paskaidojuma raksts 5.lpp.).
Skrundas novada
Domes priekšsēdētāja
N.Kleinberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 24/2013
“Grozījumi 2011.
gada 25. februāra
saistošajos noteikumos
Nr. 2/2011
„Par pašvaldības
aģentūras „Sociālais
dienests” maksas
pakalpojumiem””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2011. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 „Par pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem” (publicēti 2011.gada
8.aprīļa Skrundas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu pielikuma 1.punktā valūtas apzīmējumu un
skaitli „Ls 1.00„ ar valūtas apzīmējumu
un skaitli „EUR 1.42”,
2. Aizstāt saistošo noteikumu pielikuma 2.punktā valūtas apzīmējumu un
skaitli „Ls 0.70” ar valūtas apzīmējumu
un skaitli „EUR 1.00”,
3. Aizstāt saistošo noteikumu pielikuma 3.1.punktā valūtas apzīmējumu un
skaitli „Ls 1.00” ar valūtas apzīmējumu
un skaitli „EUR 1.42”,
4. Aizstāt saistošo noteikumu pielikuma 3.2.punktā valūtas apzīmējumu un
skaitli „Ls 2.00” ar valūtas apzīmējumu
un skaitli „EUR 2.84”,
5. Svītrot saistošo noteikumu pielikuma 4.punktu,
6. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada
01.janvārī.
Skrundas novada
Domes priekšsēdētāja
N.Kleinberga

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2013.gada 20.decembris

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.22/2013
”Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
Paskaidrojuma raksta daļas
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Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums

Esošie saistošie noteikumi Nr. 9/2009 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” pieņemti 22.10.2009. Nepieciešams izstrādāt
jaunus saistošos noteikumus par sociālās palīdzības sniegšanu Skrundas novadā, nosakot šīs funkcijas izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem informāciju,
kā arī pabalstos izmaksājamās summas uzrādīt euro.

Īss projekta satura izklāsts

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pants nosaka, ka pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu, nenosakot izmaksas periodus. MK 30.03.2010. noteikumi Nr.229 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pabalsti tiek izmaksāti attiecīgo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un plānotā budžeta ietvaros.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Skrundas novada Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.

Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie
Likuma „Par sociālo drošību” 11.pants, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtā un piektā daļa, likuma „Par pašvaldības palīdzību
noteikumi sagatavoti
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.pants, MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299, MK 17.06.2009. noteikumi Nr.550, MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1489, MK
04.09.2009. noteikumi Nr.872, Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pants.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
Pašvaldības pabalsts – naudas vai
mantiskais pabalsts, kura piešķiršana
paredzēta šajos noteikumos.
Pabalsta pieprasītājs – persona, kura
pati vai ar pilnvarotas personas starpniecību iesniegusi p/a „Sociālais dienests”
rakstveida pieprasījumu piešķirt materiālo palīdzību.
Pabalsta saņēmējs – persona, kurai
piešķirts pabalsts.
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie noteikumi nosaka Skrundas
novada pašvaldības (turpmāk tekstā
- Pašvaldība) pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pašvaldības pabalsti tiek piešķirti
noteikumos noteiktā kārtībā un pabalstus
piešķir tām personām, kuras faktiski
dzīvo Skrundas novadā, deklarējot tur
savu dzīves vietu.
3. Pašvaldības pabalstus piešķir
pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā - p/a „Sociālais
dienests”), pieņemto attiecīgu lēmumu.
4. Šajos noteikumos paredzētie Pašvaldības pabalsti tiek izmaksāti pēc tam,
kad apmierināts pašvaldības trūcīgo
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta
garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un mājokļa pabalsts, kad

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2013
„PAR PABALSTIEM SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”

ir apmierināts iedzīvotāju pieprasījums
arī pēc sociālas palīdzības pabalstiem,
kas ir primāri attiecībā pret materiālajiem pabalstiem.
II PABALSTU VEIDI
5. Pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:
5.1. Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80,85,90 un vairāk
gadu vecumu,
5.2. Vienreizējs pabalsts 100 gadu
jubilejā,
5.3. Apbedīšanas pabalsts,
5.4. Bērna piedzimšanas pabalsts,
5.5. Pabalsts bērnam uzsākot mācības
pirmajā klasē.
III PABALSTU PIEŠĶIRŠANA
6. Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem,
kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu
vecumu. Pabalsts 7 EUR apmērā tiek
izlietots Skrundas novada iedzīvotāju,
kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu
vecumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju
reģistra sniegtajām ziņām, sveikšanai.
7. Vienreizējs pabalsts 100 EUR 100
gadu jubilejā tiek piešķirts Skrundas
novada iedzīvotājam, kurš pēc Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām sasniedzis
šādu vecumu.
8. Apbedīšanas pabalsts:
8.1. Pabalsts paredzēts apbedīšanas
izdevumu daļējai segšanai,
8.2. Apbedīšanas pabalstu 100 EUR
izmaksā personai, kura uzņēmusies

apbedīšanu, ja miris Skrundas novada
iedzīvotājs,
8.3. Pabalsta saņemšanai jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments,
8.4. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā
viena mēneša laikā pēc iedzīvotāja miršanas apliecības izsniegšanas,
8.5. Ja neviena persona nav uzņēmusies veikt apbedīšanu, P/a „Sociālais
dienests” veic apbedīšanas pakalpojuma
organizēšanu, izmantojot pabalstam
paredzētos līdzekļus.
9. Bērna piedzimšanas pabalsts:
9.1. Bērna piedzimšanas pabalsts
ir vienreizējs pabalsts, kuru piešķir ar
mērķi sniegt atbalstu ģimenei bērna
piedzimšanas gadījumā,
9.2. Pabalsta apmērs ir 75 EUR ( piecdesmit lati) par katru jaundzimušo bērnu,
9.3. Pabalstu saņem vecāki, kuru
dzīves vieta deklarēta Skrundas novadā, bērna dzimšana reģistrēta Skrundas
novada Dzimtsarakstu nodaļā un bērna
dzīves vieta deklarēta Skrundas novadā,
9.4. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā vecākiem, uzrādot
personas apliecinošu dokumentu,
9.5. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu
laikā no bērna dzimšanas dienas,
9.6. Pabalstu var saņemt skaidrā
naudā Skrundas novada P/a „Sociālais
dienests” kasē vai bezskaidras naudas
norēķinu veidā uz iesniegumā norādīto
bankas kontu.

10. Pabalsts bērnam uzsākot mācības
pirmajā klasē:
10.1. Pabalstu piešķir vecākiem, kuru
bērni uzsāks mācības pirmajā klasē,
mācību līdzekļu iegādei,
10.2. Pabalsts 15 EUR ir vienreizējs
pabalsts, kuru piešķir neatkarīgi no
ģimeņu ienākumiem Skrundas novadā
deklarētiem bērniem,
10.3. Pabalstu piešķir pamatojoties uz
Skrundas novada izglītības speciālista
apliecinājumu, ka izglītojamais uzņemts
kādā no Skrundas novada izglītības
iestādē,
10.4. Pabalstu var saņemt skaidrā
naudā Skrundas novada P/a „Sociālais
dienests” kasē vai bezskaidras naudas
norēķinu veidā uz iesniegumā norādīto
bankas kontu.
IV PABALSTU PIEPRASĪŠANAS
KĀRTĪBA
11. Par pabalsta piešķiršanu lemj
Skrundas novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”.
12. Lai saņemtu pabalstu, ģimenei
(personai) p/a „Sociālais dienests” jāiesniedz iesniegums.
13. Piešķirto pabalstu personai var
izmaksāt naudā vai pabalsta summu
apmaksāt precē (dāvanu kartē), pakalpojumos.
V LĒMUMU PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU IZPILDES
KONTROLE

14. Par atteikumu piešķirt pabalstu vai
daļēji apmierinot iesniedzēja lūgumu,
iesniedzējam lēmumu paziņo rakstiski,
norādot atteikuma vai daļēji apmierinātā
lēmuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
15. P/a Sociālais dienests” lēmumus
par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Skrundas novada
domē.
VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
16. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada
01.janvārī.
17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē:
17.1. Skrundas novada pašvaldības
2009.gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr. 10/2009 “Par pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem”,
17.2. Skrundas novada pašvaldības
2010.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr. 5/2010 „Grozījumi 2009.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
10/2009 „Par palīdzības pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem””,
17.3. Skrundas novada pašvaldības
2013.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2013 „Grozījumi 2009.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
10/2009 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””.
Skrundas novada
Domes priekšsēdētāja
N.Kleinberga

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.23/2013
”Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
Paskaidrojuma raksta daļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums

Esošie saistošie noteikumi Nr. 10/2009 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” pieņemti 22.10.2009. Nepieciešams izstrādāt jaunus
saistošos noteikumus par Skrundas novada pašvaldības pabalstiem, nosakot šīs funkcijas izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem informāciju,
kā arī pabalstos izmaksājamās summas uzrādīt euro.

Īss projekta satura izklāsts

Tiek noteikti pašvaldības pabalstu veidi un apmēri euro, kā arī kārtība pabalstu piešķiršanai.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsti tiek izmaksāti noteiktajā kārtībā un plānotā budžeta ietvaros.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Skrundas novada Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.

Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga

Būvvaldē novembra mēnesī lemtais:
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Būvprojekti
Saimniecības ēkas rekonstrukcija “Valti”
Akceptēt būvprojekta izSkrundas pagastā, Skrundas novadā
maiņas

Būvniecības pieteikumi
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un pirts
Izsniegt plānošanas un
būvniecība „Dravnieki”, Rudbāržu pagastā, arhitektūras uzdevumu
Skrundas novadā
Ventas, Liepājas un Raiņa ielas (A9) elekIzsniegt plānošanas un
troapgādes rekonstrukcija Skrundas pilsētā arhitektūras uzdevumu

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas
centrs” maksas pakalpojumu izcenojumi no 2014.gada 1.janvāra
24.10.2013. ar Skrundas novada domes sēdes protokolu Nr. 9, 9.§ apstiprināti šādi maksas pakalpojumi:
DUŠA (tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību, un citiem, uzrādot trūcīgās
personas izziņu, apkures sezonas laikā) - EUR 1,00;
VEĻAS MAZGĀŠANA (tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību, un citiem,
uzrādot trūcīgās personas izziņu) - EUR 1,50
TRENAŽIERI. Pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību - bez maksas. Citiem interesentiem - 1 st. bez dušas izmantošanas - EUR 1,50. 1 st. ar dušas izmantošanu - EUR 2,00, abonements (10 reizes) - EUR 13.50 bez dušas izmantošanas, abonements (10 reizes) - EUR 18.00 ar
dušas izmantošanu.

No 6.janvāra AADC telpās sāks strādāt masiere Tija Timofejeva. Pieteikties pa tālruni 28250632.

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2013.gada 28.novembra domes sēde
Administratīvie jautājumi

2013.gada 20.decembris

7.

Aktu zāle

14.23

Stundā

8.

Svaru zāle

0.57/1x vai 1.42/mēnesī – 1x nedēļā;

Skolēniem

1.00/1x vai 2.00/mēnesī – 1x nedēļā

Pieaugušiem

9.

Dušas izmantošana

10.

Interneta pakalpojumi

0.99

Stundā

11.

Skenēšana

0.28

1 lapa

17, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Dome izmainīja ēkai Saldus ielā 20, Skrundā, lietošanas mērķi no 1230 – vairumtirdzniecības apbūve - uz 0601 – vienģimeņu divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu no 07.11.2013. nekustamam īpašumam „Dambenieki” Rubāržu pagastā. Atdalāmam zemes gabalam 2.1 ha platībā piešķīra nosaukumu „Lielalejas”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325. Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt saimniecību ”Ziedkalni” Skrundas pagastā, un atdalāmam
zemes gabalam 0.284 ha platībā, uz zemes gabala esošai kravas automašīnu garāžai,
piešķīra nosaukumu „Saulrieti”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3307, un adresi Jaunmuižas iela 3, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3307, un pievienoja saimniecībai „Saulrieti”. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Purenes” Skrundas
pagastā zemes ierīcības projekts zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu
Nr. 20 no 26.11.2013. par nekustamā īpašuma Purva ielā 3A, Skrundā, izsoli; apstiprināja sēdes protokolu Nr. 21 no 26.11.2013. par nekustamā īpašuma Pērkona
ielā 8B, Skrundā, izsoli; apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
sēdes protokolu Nr. 22 no 26.11.2013. par nekustamā īpašuma „Meža Ozoliņi”,
Rudbāržu pagastā, izsoli.
Dome apstiprināja SIA „TOPO Libau” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no
20.11.2013. nekustamam īpašumam „Ciņi” Skrundā. Atdalāmam zemes gabalam 14
ha platībā piešķīra nosaukumu „Meža Ciņi”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome izveidoja ēku īpašumu un garāžas ēkai, kura atrodas uz zemes gabala „Gateri” Rudbāržu pagastā piešķīra adresi „Jaunsvēteļi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3324.

12.

Printēšana

0.14

1 lappuse

Dzīvokļa jautājumi

13.

Printēšana (krāsaina)

0.57 / 0.85

1 lappuse / abas puses

14.

Kopēšana A4

0.14 / 0.21

1 lappuse / abas puses

Dome apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 25/2012 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2013
„Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets””.
Dome nolēma novirzīt Ls 200.00 no 2013. gada kultūras pasākumiem paredzētiem budžeta līdzekļiem nodibinājumam
„Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” tulkošanai, izdošanai krievu valodā un dokumentālās filmas „Kur palika
tēvi?” veidošanai.
Dome biedrībai „Mini SD” uz 3 gadiem, „Zupas virtuves” zupas izdalei bezatlīdzības lietošanā nodeva pagrabstāva telpu
Nr. 24, kas atrodas Skrundā, Kalēju ielā 6.
Dome piekrita, ka SIA “Piroteks Balt” veic 1. un 2.klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību Skrundas veikala
„ELVI” telpās no 25. līdz 31.decembrim.
Ar 01.01.2014. Dome apstiprināja Skrundas vidusskolas maksas pakalpojumus.
Nr.p.k.
1.

Pakalpojums

Cena (EUR)

Paskaidrojumi

Sporta zāle

14.23

Stundā, bez apgaismojuma

2.

Sporta zāle

21.34

Stundā, ar apgaismojumu

3.

Klases telpa

2.85

Stundā

4.

Klases telpa ar interaktīvo tāfeli

7.11

Stundā

5.

Klases telpa ar datorprojektoru

4.27

Stundā

6.

Datorklase

4.27

Stundā

1.42

15.

Kopēšana A3

0.21 / 0.28

1 lappuse / abas puses

16.

Fakss

0.07

1 lappuse

17.

Laminēšana

0.28

1 lapa

18.

Izziņa izsniegta no skolas arhīva

2.85

19.

Apliecība, atestāta dublikāta izsniegšana

4.27

20.

Kodoskopa īre

0.71

Stundā

21.

Datorprojektora īre

21.34

Stundā

0.43

Stundā

28.46

Stundā

22.
23.

Cita programmatūras izmantošana
(word, exel u.c.)
Pasākuma apskaņošana

Informāciju sagatavoja Kristīne Vērdiņa

Tāpat no 1.janvāra apstiprināta šāda Skrundas kultūras nama telpu nomas maksa: lielā zāle - EUR 29.27/stundā (ieskaitot
PVN), mazā zāle - EUR 20.66/stundā (ieskaitot PVN), foajē - EUR 10.84/stundā (ieskaitot PVN), saimes istaba un virtuve EUR 14.46/stundā (ieskaitot PVN), 3.stāva zāle - EUR 14.09/stundā (ieskaitot PVN), mācību klase (3.stāvā) EUR 5.58/stundā
(ieskaitot PVN), kino zāle - EUR 8.25/stundā (ieskaitot PVN). No 1.janvāra
Rudbāržu pagasta kultūras nama zālei, Raņķu pakalpojumu pārvaldes pasākumu zālei, Nīkrāces pagasta atpūtas centra pasākumu zālei noteica šādu telpu nomas maksu - EUR 6.90/stundā (ieskaitot PVN), kā arī apstiprināja telpu nomas maksas 50%
atlaidi jaunrades pulciņu dalībniekiem, NVO, represētām biedrībām, un telpu nomas maksu no biļešu ieņēmumiem: izklaides
pasākumiem 10%, izglītojošiem pasākumiem 5%.
Ar 01.12.2013. dome apstiprināja arī P/I „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” nedzīvojamo telpu nomas maksas
izcenojumu - Ls 0.60/m2 (EUR 0.85/m2 no 01.01.2014.) bez PVN.
Dome apstiprināja Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītāju saraksta 2013./2014. mācību
gadam papildinājumu no 01.11.2013.
Nosaukums

Vadītājs

1. Sociālo zinību, vēstures metodiskā apvienība

Dzintra Liekmane

Darba slodze

Izglītības iestāde

0.056

Nīkrāces pamatskola

2. Mājturības metodiskā apvienība

Aiva Čehoviča

0.056

Skrundas vidusskola

3. Mūzikas metodiskā apvienība

Dace Ganiņa

0.056

Skrundas vidusskola

4. Latviešu valodas un literatūras metodiskā apvienība

Inese Bartuševica

0.056

Skrundas vidusskola

Finansējuma avots – valsts mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem, iekļaujama izglītības iestāžu tarifikācijas.
Ar 01.12.2013. par Skrundas novada Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju iecēla Dzintru Veģi.
Deputāti apstiprināja Skrundas novada attīstības programmu 2014. – 2020.gadam, kā arī
Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam galīgo redakciju un iepazīstināja ar to sabiedrību.
Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”,
budžeta iestādes „Skrundas novada pašvaldība” nolikumu, pašvaldības Finanšu nodaļas nolikumu, Administratīvo lietu nodaļas
nolikumu un Attīstības nodaļas nolikumu.
Dome izbeidza deputāta pilnvaras Patrīcijai Santai Miķelsonei un tās apstiprināja Romānam Bolsunovskim.
Dome noslēdza pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” par aprūpes mājās
(pamatvajadzību apmierināšana personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt; „Drošības pogas” pakalpojums –
nepārtrauktas saziņas iespēja, informatīvs atbalsts un palīdzība 24 stundas diennaktī; specializētā transporta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem; paplašināts aprūpes mājās pakalpojums ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot
klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), podologa pakalpojums dzīvesvietā) pakalpojumu sniegšanu.
Dome izdarīja precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17/2013 „Grozījumi 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā””.
Dome izdarīja precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””, svītrojot 1.punktu.
Dome izdarīja šādus precizējumus Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013
„Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”.
Dome komandēja domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu uz ALDE grupas sanāksmi Briselē 4. un 5.decembrī (nemaksājot
komandējuma naudu).

Nekustamā īpašuma jautājumi

Dome nolēma no10 personām bezstrīdus kārtībā piedzīt termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu Ls 3 500.00 (trīs tūkstoši pieci simti latu) nekustamo īpašumu Pļavu ielā 4, Skrundā,
ar kopējo platību 1311 m2. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas.
Dome saskaņoja rekultivācijas veidu atradnei „Salnas” Skrundas pagastā, pēc izstrādes darbu pabeigšanas atbilstoši projektam
rekultivējot atradni par ūdenskrātuvi apmēram 2ha platībā un par pļavu apmēram 0,77 ha platībā.
Dome izveidoja ēku īpašumu un ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala Kalēju ielā 17, Skrundā, piešķīra adresi Kalēju iela
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Dome uzņēma 4 personas dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā kā
personas, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, bet 1 personu,
kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispirms.
Dome piešķīra 1 personai dzīvokli Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz sešiem
mēnešiem, bet 3 personām, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu.
Dome atļāva 2 personām mainīt dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, bet
ar 5 personām pārtrauca īres līguma tiesības uz dzīvokli.
Dome anulēja Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu 11 personām.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25/2013
“Grozījumi 2013. gada 31. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2/2013
„Skrundas novada
pašvaldības 2013.gada budžets””
Grozījumi pamatbudžetā
1. Palielināt ieņēmumus par LVL 3 646 548.-, t.sk.
1.1.0.0 kodā – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
- 1 087 078.4.1.0.0 kodā – Nekustamā īpašuma nodoklis
- 185 009.8.6.0.0 kodā – Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
- 150.9.4.0.0 kodā – Valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā
- 1 660.9.5.0.0 kodā – Pašvaldību nodevas
- 1700.10.1.0.0 kodā – Naudas sodi
- 6 500.13.1.0.0 kodā – Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
- 4 100.13.2.0.0.kodā – Ieņēmumi no zemes, meža īpašumu pārdošanas
- 4 000.18.0.0.0 kodā – Valsts budžeta transferti
- 2 137 619.19.2.0.0 kodā - Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citā pašvaldībām - 35 500.21.3.0.0 kodā – Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
- 177 716.- 5516.21.4.0.0 kodā – Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi
2.Palielināt izdevumus par LVL 3 864 229.-, t.sk.
01.000 – Vispārējie valdības dienesti
- 471 132.03.000 – Sabiedriskā kārtība un drošība
- 45 629.04.000 – Ekonomiskā darbība
- 52 560.06.000 – Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
- 623 152.07.000 – Veselība
- 299 281.08.000 – Atpūta, kultūra un reliģija
- 304 482.09.000 – Izglītība
-1 622 747.10.000 – Sociālā aizsardzība
- 445 246.Atbilstoši EKK:
1100.- Atalgojums
- 1 451 663.1200.- Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti,
kompensācijas
- 397 938.2100.- Komandējumi un dienesta braucieni
- 27 206.2200.- Pakalpojumi
- 794 296.2300.- Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
- 387 050.2400. – Izdevumi periodikas iegādei
- 4 645.2500. – Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
- 5 170.
4200. - Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm
- 13 050.6200. - Pensijas un sociālie pabalsti naudā
- 140 981.
6300. - Sociālie pabalsti natūrā
- 30 000.6400. - Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas
- 26 160.7200. – Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
- 44 000.5100. – Nemateriālie ieguldījumi
- 21 000.5200.- Pamatlīdzekļi
- 521 070.3. Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada sākumā – LVL 487 259.Pamatbudžeta līdzekļu atlikums gada beigās LVL 157 065.Finansēšana aizdevumiem (pluss/mīnuss) mīnuss LVL 112 513.-.
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Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga
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2013.gada 20.decembris

IZMAIŅAS NORĒĶINOS PAR KOMUNĀLAJIEM MAKSĀJUMIEM
ŠīgadaseptembrīMinistruKabinetspieņēmaizmaiņasnoteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādādzīvokļaīpašnieksdaudzdzīvokļudzīvojamāmājānorēķinās par pakalpojumiem, kassaistītiardzīvokļaīpašumulietošanu”.
Pašreiz Skrundas novada pašvaldība lielāko daļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar deleģēšanas līgumu nodevusi SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. Uzņēmumam ir jāievēro Ministru
Kabineta noteikumos Nr. 1013 noteiktā kārtība.No 2014.gada1.janvāravisās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras
atrodas pilsētā un pagastos un kuras ir SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pārvaldīšanā tiks noteikta vienota
kārtība norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem:
1)aprēķini par sadzīves atkritumu izvešanu tiks veikti atbilstoši dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā (līdz šim aprēķini
tika veikti, ņemot vērā dzīvojošo personu skaitu dzīvoklī);
2)ja veidosies starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļos esošiem skaitītāju rādījumiem,
tad tiks veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Ūdens patēriņa starpību segs atbilstoši dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā
(līdz šim aprēķini tika veikti, ņemot vērā dzīvojošo personu skaitu dzīvoklī).
Īpaši jābrīdina tie iedzīvotāji, kuri nav uzstādījuši savos dzīvokļos ūdens skaitītājus, jo,veicot aprēķinus, šiem
iedzīvotājiem nāksies segt visu ūdens patēriņa starpību starp mājas skaitītāja rādījumu un dzīvokļos uzstādīto
ūdens patēriņu atbilstoši dzīvokļu skaitam, kuros nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji.
Izmaiņas paredz, ka atkritumu, asenizācijas un ūdens patēriņa aprēķinos turpmāk netiks ņemta vērā personu
prombūtne (līdz šim aprēķini tika veikti ņemot vērā personas paziņojumu par prombūtni, ja tā bija ilgāka par 7dienām).

POS termināls Skrundas autoostas biļešu kasē
Skrundas autoostas biļešu kasē, pērkot biļeti braucienam, var norēķināties arī ar banku norēķinu kartēm.
Nu jau mēnesi šis pakalpojums ir pieejams Skrundas autoostas apmeklētājiem, tas atvieglos biļešu iegādi
gadumijā un nevajadzēs uztraukties par biļešu iegādi eiro ieviešanas dēļ. Karšu terminālu ir iespējams izmantot
arī kā bankomātu, pie nosacījuma, ja tiek veikts pirkums. Protams, šis pakalpojums domāts nelielu naudas
summu noņemšanai no sava konta, jo to ierobežo skaidras naudas apjoms kasē.

Pabeigta Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra renovācija
No 9.decembra Skrundas novada pašvaldības iestādē ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” (VSAC) Skrundā,
Kuldīgas ielā 2, ģimenes ārsti atsāka pacientu pieņemšanu.
2011. gada 1. decembrī tika noslēgta trīspusēja vienošanās ar Centrālās finanšu un līguma aģentūru kā sadarbības iestādi,
VSAC kā ESRA finansējuma saņēmēju un Skrundas novada pašvaldību kā infrastruktūras īpašnieku par projekta “Ģimenes
ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” realizāciju. Projekta mērķis bija ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un
pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā, sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru.
Projekta ietvaros tika remontētas VSAC pirmajā stāvā izvietotās četras ģimenes ārstu prakšu vietas – ārstu kabineti, pacientu
pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmās un labierīcību (gan personāla, gan pacientu) telpas. Remontdarbu laikā tika nomainīti
logi, durvis, apgaismojums un radiatori. Veikti arī pieejamības uzlabojumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvējot
pandusu, kā arī atbilstoši pielāgojot labierīcības. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju un renovāciju veica SIA
”Būvfirma P.B.A.” no Kuldīgas.
Papildus remontdarbiem ģimenes ārstu prakšu vietas aprīkotas arī ar biroja tehniku, bet trūkstošās mēbeles un medicīnas
ierīces, kā arī jauni datori tiks iegādāti nākamajā gadā. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo portatīvo datoru
tehniku piegādā SIA ”ATEA”, bet biroja tehniku - SIA ”CRC”. Projekta kopējās izmaksas ir 60799,40 LVL, no tām Skrundas
novada pašvaldība līdzfinansē 9119,91 LVL, bet ERAF finansējums ir 51679,49 LVL.
Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Skrundas novada iedzīvotāju veselības stāvokli raksturojošo statistisko datu
analīze attiecībā pret Latvijas vidējiem rādītājiem par 2011. un 2012. gadu
Lai izprastu iedzīvotāju veselības stāvokli un mērķtiecīgi organizētu atbilstošas aktivitātes tā uzlabošanai, Skrundas novada
pašvaldība pieprasīja Slimību profilakses un kontroles centram statistikas datus par Skrundas novadu un Latviju 2011. un
2012.gadā.
Statistikas dati liecina, ka Skrundas novada iedzīvotāji vidēji mazāk apmeklē ārstus, bet vairāk nekā Latvijā apmeklē ārsta
palīgus.
Skrundas novadā neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits ir nedaudz lielāks nekā vidēji Latvijā. Tāpat kā
Latvijā kopumā, vērojama tendence izsaukumu skaitam nedaudz palielināties.
Veselības stāvoklis bērniem ar hroniskām saslimšanām un bērniem invalīdiem ar speciālu kopšanu ir labāks nekā vidēji
Latvijā, bet reti slimojošo bērnu skaits ir ievērojami augstāks un ar tendenci pieaugt.
Skrundas novadā bērnu skaitam, kuri saņēma krūts barošanu līdz 6 nedēļām pēdējos 2 gados ir tendence palielināties, un tie
ir augstāki rādītāji nekā vidēji Latvijā. Savukārt no 6 līdz 12 mēnešiem ar krūti baroto bērnu skaitam novadā ir tendence strauji
samazināties, un tie ir ievērojami zemāki nekā vidēji Latvijā. Skrundas novadā 12 mēnešu veci bērni saņem krūts barošanu
3-4 reizes mazāk nekā vidēji Latvijā.
Bērnu profilaktisko apskašu rezultāti rāda, ka novadā gandrīz visās vecuma grupās ir mazāk bērnu ar diagnosticētu dzirdes
pazeminājumu nekā vidēji Latvijā, izņemot 2012. gadu, kad 3 reizes vairāk bērniem konstatēta pazemināta dzirde.
Salīdzinot 2011. un 2012. gadu rādītājus, bērnu skaitam ar valodas traucējumiem novadā ir tendence vidēji 2 reizes pieaugtvisās
vecuma grupās (pirmsskolas vec. 2011.- 47,6; 2012. – 134,1; iestājoties pirmajā klasē 2011.- 111,1; 2012.- 163,9; bērniem 3-14
gadu vec. 2011.-41,3, 2012.-76.0). SavukārtLatvijā šie radītāji ir apmēram 2 reizes zemāki, ar niecīgu tendenci palielināties.
Situācija bērniem ar stājas traucējumiem ir atšķirīga. Skrundas novadā pirmsskolas vecuma bērniem stāja ir 2-3 reizes labāka
nekā vidēji Latvijā.
Savukārt, situācija krasi mainās skolēniem līdz 14 gadu vecumam. Tur rādītāji strauji pasliktinās un ir ievērojami sliktākikā
Latvijā vidēji (2012. Skrundas nov..- 161,1; Latvijā – 148,5). Latvijā pēdējos divos gados bērnu ar stājas traucējumiem skaits
ir stabils, bet Skrundas novadā tas ir pasliktinājies 2 reizes (Skrundas nov. 2011.- 83,5; 2012.-161,1; Latvijā 2011.- 147,2;
2012.- 148,5). Jāpiebilst, ka novadā mirstība no skeleta, muskuļu un saistaudu slimībām ir 10 reizes lielāka nekā vidēji Latvijā.
Pozitīvā nozīmē Skrundas novads izceļas ar to, ka bērni līdz 1 gada vecumam ir ievērojami veselīgāki pēc visu slimību
grupu rādītājiem.
Apskatot pieaugušo veselību raksturojošos rādītājus, konstatēju, ka Skrundas novadā ir tendence pieaugt reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu skaitam, taču šie rādītāji tomēr ir labāki nekā vidēji Latvijā. Savukārt Skrundas novadā ievērojami
vairāk nāves cēlonis ir tieši audzējs. Arī reģistrēto diabēta pacientu skaitam Skrundas novadā pēdējos divos gados ir tendence
pieaugt, rādītāji ir nedaudz sliktāki nekā vidēji Latvijā. Skrundas novadā mirstība no endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimībām
ir divas reizes augstāka nekā vidēji Latvijā. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem reģistrēto pacientu skaitam
ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem novadā pēdējos divos gados ir tendence pieaugt, un tie ir ievērojami sliktāki nekā
vidēji Latvijā. Arī Skrundas iedzīvotāju mirstība no psihiskiem un uzvedības traucējumiem ir aptuveni divas reizes augstāki
nekā vidēji Latvijā (Skrundas nov. 2011. -37,7; 2012.- 0; Latvijā – 15,5; 2012.-14,7). Skrundas novadā pēdējos divos gados
paaugstināti rādītāji ir arī ar narkoloģisko pacientu skaitu pieaugumu gan absolūtos skaitļos, gan vidējiuz 100000 iedzīvotājiem.
Tuberkulozes pacientu skaits absolūtos skaitļos Skrundas novadā - 2011. – 2, 2013.-3 - šķiet neliels, bet, salīdzinot tos ar
vidējiem Latvijas rādītajiem, tas tomēr ir ievērojami sliktāks nekā vidēji Latvijā.
Informāciju sagatavoja Daina Ābele, AADC vadītāja,
veselības veicināšanas koordinatore Skrundas novadā
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Notikumu kalendārs
Skrundā

19.decembrī pl.17.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas vidusskolas skolēnu Ziemassvētku labdarības koncerts.
21.decembrī pl.16.00 Skrundas kultūras namā notiks Ziemassvētku
ieskaņas koncerts.
22.decembrī pl.11.00 Skrundas ev. lut. baznīcā notiks Ceturtās adventes
dievkalpojums un koncerts, kurā uzstāsies Skrundas sieviešu koris “Sonante” un Skrundas mūzikas skolas audzēkņi. Kora vadītāja: L.Mūrniece,
koncertmeistars: J.Āboliņš.
25.decembrī pl.10.00 Jaunmuižas pamatskolā Antuļu bibliotēka aicina uz
Ziemassvētku bērnu rītu kopā ar Čučumuižas rūķiem. Rūķi palīdzēs mums
uzburt Ziemassvētku pasaku.
26.decembrī pl.10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks atklātais
Ziemassvētku turnīrs galda tenisā. T.26443351 (Uģis Jansons). 1)Jauniešu
grupa līdz 18 gadiem. Meitenes un puiši spēlē no pl.10.00-12.00. 2)Pieaugušo grupa sāk spēlēt ap 12.00. Vīri un sievas spēlē kopā.
26.decembrī Skrundas kultūras namā Ziemassvētku vecītis un sniega
vīriņi gaidīs pirmsskolas vecuma bērnus: pl.12.00 Skrundas pilsētā deklarētos bērnus; pl.14.00 Skrundas lauku teritorijā deklarētos bērnus. Transporta
kustības grafiks: Jaunmuižā pie veikala 13.00, Arodskolā pie pieturas 13.10,
Pastaru ceļgalā 13.30, Kušaiņu centrā pie autobusu pieturas 13.40,Ciecerē
pie veikala 13.45. Tālrunis jautājumiem: 63331296, 26667415.
31.decembrī no pl.23.30 līdz pusnaktij Jaunā gada sagaidīšana pie
Skrundas pulksteņa. Notiks laimes liešana, naudas kalšana, skanēs dziesmas
un mūzika. Jauno gadu sagaidīsim ar svētku salūtu.1. janvārī, uzreiz pēc
pusnakts, Skrundas kultūras namā Jaunā gada balle. Spēlē Inga un Andris.
Ieeja par ziedojumiem no Ls 2.00 (EUR 2.85). Aicinām rezervēt galdiņus,
zvanot pa t.63331556.
6. janvārī pl.17.30 Skrundas kultūras nama Saimes istabā notiks Skrundas
sieviešu klubiņa kārtējā nodarbība. Gatavosim sev jaukas rotas. Līdzi ņemiet
krāsainas zeķubikses (plānās), floristikas stieples, stipru diegu, šķēres, teipa
lenti (zaļo) un labu garastāvokli. Rotas mācīs gatavot Dace Saulgrieze.
Informācija pa t.29427990 (Inese).
11.janvārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā tradicionālais Skrundas
novada amatiermākslas kolektīvu koncerts.

Rudbāržos

21.decembrī pl.11.00 Rudbāržu pagasta kultūras namā pirmsskolas
vecuma bērnu eglīte.
1.janvārī pl.00.30 Rudbāržu kultūras namā Jaunā gada burziņš. Ieeja
par ziedojumiem.
11.janvārī pl.10.00 Rudbāržu O.Kalpaka pamatskolas sporta zālē notiks
sacensības jauktām komandām novusā.

Nīkrācē

15.janvāris pl.14.00 Nīkrāces saieta namā Dzīves skoliņas nodarbība.
20.decembrī pl.13.00 Nīkrāces atpūtas centrā Svētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem.
21.janvārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā nodarbību par mandalām vadīs
Inese Ivāne. Līdzi jāņem cirkulis un krāsainie zīmuļi.
23. janvārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu klubiņš aicina uz
tradicionālo pēcsvētku zupas vārīšanu.
24. janvārī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā viesosies Snēpeles amatierteātris ar Andra Niedzviedža lugu “Pacelt vabolīti”.

Raņķos

26.decembrī pl.10.00 Raņķu pasākumu zālē Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.

Novada dzimtsaraksts ziņo
Novembra mēnesī piedzimusi skrundeniece Rebeka un Skrundas pagastā Jaunmuižā puisītis Haris.
Apsveicam vecākus! Lai mazuļi aug veseli un mīlēti! Laulību noslēguši Rigonda
Visocka (Usma) un Māris Melbārdis (Rudbārži)
Mūžībā aizgājuši 5 Skrundas novada iedzīvotāji:
Vārds, uzvārds

Dzimšana, adrese

Miršanas
datums

PĀRSLA
GRASMANE

15.05.1950.
03.11.2013.
„Līdumnieki”, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads

JĀNIS
BRIEDIS

31.01.1949.
08.11.2013.
„Lindiņi”, Dzelda, Nīkrāces pag.,
Skrundas novads

ARNOLDS
KĻAVENIEKS

18.11.2013.
25.02.1942.
„Smaidas”, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads

ILGA
STEPANOVIČA

12.08.1925.
24.11.2013.
„Aploki”, Skrundas pag., Skrundas novads

AIJA MIRDZA
RUTKA

04.03.1928.
27.11.2013.
Saldus iela 8A-15, Skrunda,
Skrundas novads
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Zelta bites
eglē sēž
siltās sveču daktīs,
un tev liekas,
sauļu simts
uzlec šajā naktī.

2013.gada 20.decembris

Ziemassvētki ir cilvēku
iekšējās gaismas svētki.
Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības
pilnu Ziemassvētku noskaņu un sirdsmieru
svētkos!

(Jānis Silazars)

Lai gaišs un miera pilns Ziemassvētku
vakars!
Prieku, veselību un mīlestību Jaunajā
gadā visiem grāmatu draugiem vēl
Skrundas novada bibliotēkas!
Klāt gada beigas,
Kad var bez steigas
Saaust domas
Pilnas somas,
Jo izvērtēt, kas labs, kas slikts,
Var tikai pats
Un neviens cits.
Bet nākamajā -Zirga gadā
Lai pakavs sliktās domas bradā!
Un viņa krēpēs kā pie buras,
Lai prieks un veiksme stipri turas!

LAIMES PIEPILDĪTU
JAUNO 2014. GADU!
Jūsu kultūras nama vārdā novēl direktore Loreta Robežniece

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds Tas nezūd. Tas paliek.
/I.Egle/

/A.Emerberga/

Mierīgus Ziemassvētkus un labām
domām piepildītu 2014.gadu visiem
sportistiem un viņu atbalstītājiem novēlSkrundas novada sporta organizatore
Aivita Emerberga
Darbus darot
Aizej apskaties
Kā aug mežs
Aizej noteikti
Agri no rīta
Pavērot rasu
Pavaicā miglai
Kur tā slēpjas
Saulainās dienās
Aizej noteikti
Citādi kas zina
Varbūt darbus darot
Var aizmirst
Kā pēc vērts dzīvot.

Gaišus, baltus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus un veiksmīgu 2014.gadu vēl AADC vadītāja
Daina Ābele!

Šis ir tas laiks, kad gaismas loki liecas
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Dūc sniega bites sirmā ozolā
Un sarmas spīguļi gar logu rūtīm palo,
Tik paskaties: pār taviem sapņiem, darbiem
Dievs dāsni debess svecēm mirdzēt liek,
Lai tici tu, ka jaunā gada takās
Tev spēks un cerība, un mīlestība būs!
/V.Mežnora/

/D. Eisaks./

Raņķu pagasta pārvalde novēl visiem darba
pilnu Jauno gadu!
Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.
(K. Apškrūma)

Miera pilnus Ziemassvētkus un gaišām
domām vadītu Jauno, 2014. gadu!
Vēl Skrundas novada p/a
”Sociālais dienests” kolektīvs.

Gaišus Ziemassvētkus! Veiksmi, panākumus un radošu enerģiju Jaunajā gadā!
Visiem Nīkrāces pagasta un Skrundas novada iedzīvotājiem novēl Nīkrāces pagasta
pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere.

Kad pamodīsies nakts, es noticēšu,
ka kaut kur baltiem rakstiem gaiši logi zied,
un Ziemassvētku eņģelītis
pa piesniguša meža taku stabulēdams iet.
Kad pamodīsies nakts, es atcerēšos,
ka ziema laukus noklāj siltām villainēm
un debesis zilzilās naktīs ir pilnas sārtām dzērvenēm.
Kad pamodīsies nakts, es uzgleznošu
sniegbaltus laukus meža ielokā,
un iešu pie šīs gleznas ciemos kā rūķis brīnumpasakā…

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.

Rudbāržu pagasta pārvalde novēl visiem pagasta iedzīvotājiem
gaišus, miera pilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno, 2014.gadu!

