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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Apstiprināts budžets 2015.gadam

Labdien, lasītāj!

Dace Grāvele, Skrundas novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ir ziemas vidus, bet mūsu pusē tikai
šonedēļ apkārtne iezīmējusies ziemai
raksturīgā baltumā. Mazliet tās ziemas
gribas – tā saltā un baltā. Mana iekšējā
sajūta ir tāda, ka tas attīra cilvēka prātu
un garu, sniega vizēšana saulainā dienā
atspīd dvēselē un dara domas gaišākas.
Aizvadītais gads bijis notikumiem bagāts un darba piepildīts. Tajā bijis daudz
prieka, kas veidojies no ikdienas mazajiem prieciņiem. Atnāk jauni cilvēki ar
lepnu smaidu, lai reģistrētu bērniņu, kurš
viņiem piedzimis. Vai nav prieks!? Brīdis ir ļoti svarīgs, jo Latvijas iedzīvotāju
sarakstam tiek pievienots jauns ieraksts,
ir vēl viens skrundenieks, nīkrācnieks,
rudbāržnieks vai raņķenieks – mūsu
novadnieks. Ļoti gribas cerēt, ka te viņš
arī izaugs, mācīsies un būs laimīgs.
2015. gads arī iesācies ļoti rosīgs.
Četri jaundzimušie. Ar katru gadu kopumā novadā piedzimst mazliet mazāk
bērnu, bet tas nemazina prieku par katru
mazo pilsoni.
Liela ir jauno cilvēku interese par
laulības noslēgšanu. Vasarā pieprasītas
atkal ir mūsu novada abas muižas. Pēdējos gados ir vērojama tendence, ka
arvien vairāk cilvēku vēlas reģistrēt laulību. Piecu gadu laikā šis skaitlis no 12
pieaudzis līdz 52 pāriem mūsu novadā.
Lai gan tie visi nav tikai mūsu novada
cilvēki, bet mēs varam priecāties, ka cilvēki to dara, ka Skrunda patīk, ka cilvēki
brauc uz šejieni pat no tālienes. Mūsu
novada cilvēku darbs ir vajadzīgs, lai
viesus godam uzņemtu, lai viņi vēlētos
atbraukt atkal un ieteiktu to darīt citiem.
Mums ir ko piedāvāt!
Skumīgais notikums – cilvēka aiziešana ir neatņemama katra dzīves daļa,
ar prātu pieņemama, bet sajūtām sāpīga.
Tuviniekiem skumju pilna. Palīdzot
mierīgi un iejūtīgi sakārtot dokumentus, paskaidrojot, kas darāms, kā varam
palīdzēt, var kaut mazliet piederīgajiem
atvieglot darāmo un sāpes, nomierināt
satraukumu.
Mans darbs nav fiziski grūts, ne arī
ar lielu psiholoģisku spriedzi, bet prasa
juridiskas zināšanas, precizitāti un arī
informācijas tehnoloģiju un komunikācijas prasmes. Pamatā tomēr ir saskarsme ar cilvēkiem, viņu vajadzībām
un vēlmēm, iespēju rast risinājumu ļoti
dažādās situācijās, ievērojot likumdošanu. Man patīk tas, ko es daru.
Mums kopā iesāktajā gadā gribas
vēlēt, lai mums stipras un uzņēmīgas
ģimenes, kurās dzimst veseli un mīlēti
bērni, lai mūsu bērniem pārtikuši vecāki,
lai optimisms ir mūsu senioru sabiedrotais, jo viņi pelnījuši kopēju cieņu! Lai
cilvēkus interesē kultūra, māksla un sabiedriskā dzīve, jo tas paplašina interešu
loku, padara krāsaināku ikdienu un ļauj
dalīties domās un sajūtās ar citiem cilvēkiem! Mums būs tik, cik paši spēsim un
gribēsim, bet ja patiesi gribēsim, tad arī
veiksies, būs mazie ikdienas prieki, kas
dos lielu gandarījumu un cerīgu skatu
nākotnē. Ticēsim paši sev!
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Skrundas novada pašvaldības 2015.
gada 29. janvāra sēdē ir apstiprināti
saistošie noteikumi Nr. 1/2015 “Skrundas novada pašvaldības 2015. gada
budžets” ar kopējo pamatbudžeta izdevumu daļu 8 794 951 EUR apmērā.
Teritorijas un mājokļu
apsaimniekošana
Pamatbudžeta izdevumu lielākā daļa
šogad novirzīta pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai, tie ir 3 516
802 EUR jeb 40% no kopējiem budžeta
izdevumiem. Apjomīgie ieguldījumi
saistīti ar tranzītielas (Rīgas - Liepājas
šosejas Skrundas posms) rekonstrukcijas
projektu, kas turpinās no iepriekšējā
gada un kura darbus plānots pabeigt
līdz rudenim. Papildus mājokļu, teritoriju, kapu un ceļu ikdienas uzturēšanai
no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks
atjaunoti gājēju celiņu segumi dažos ielu
posmos, kā arī uzlabots ielu apgaismojums Kušaiņu un Lēnu ciematos.
Izglītībai – 28% no kopējiem
izdevumiem
Izglītība, kā katru gadu, novadā ir
viena no tām jomām, kurai tiek rezervēts visvairāk finanšu līdzekļu – šogad
2 471 530 EUR apmērā, tas ir 28,1 %
no kopējiem izdevumiem. Papildus
izglītības procesa un pieejamības nodrošināšanai izglītības iestādes finanšu
līdzekļus plāno ieguldīt siltumnoturības
un klašu apgaismojuma uzlabošanā,
kā arī kosmētiskajos remontos. Līdz
šim brīvpusdienas no valsts budžeta
tiek finansētas 1.- 3. klašu skolēniem,
bet no pašvaldības budžeta – 4. un 5.
klašu skolēniem. Sākot ar 2015. gada 1.
februāri, pašvaldība papildus finansēs
brīvpusdienas arī 6. klašu skolēniem.

Veselībai un sociālajai
aizsardzībai
Budžeta izdevumu pozīcijai “Veselība”, kurā ietilpst Skrundas veselības
un sociālās aprūpes centrs, Rudbāržu
un Nīkrāces medpunkti, 2015. gadā
paredzēts tērēt 469 994 EUR jeb 5,3 %
no kopējiem izdevumiem. Papildus veselības aprūpes nodrošināšanai ir plānots
ieguldīt infrastruktūras uzlabošanā, kā
arī transportlīdzekļa iegādē guļošu klientu pārvadāšanai. Turpināsies arī projekts
ģimenes ārstu pieejamības uzlabošanai
Skrundā, jo šogad plānots iegādāties jaunu medicīnisko aprīkojumu un mēbeles.
Sociālajai aizsardzībai plānoti līdzekļi
729 828 EUR apmērā, tas ir 8,3% no
kopējo izdevumu apjoma. Salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu izdevumi pieauguši

Skrundas novada pašvaldības
2015. gada pamatbudžeta ieņēmumi
Procenti

EUR

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

66,3

4733409

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

24,7

1765471

4,1

290771

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Nekustamā īpašuma nodoklis

3,8

274282

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

0,8

55700

Nenodokļu ieņēmumi

0,3

21620

100,0

7141253

Kopā

Kopējie plānotie izdevumi
par 30 301 EUR.
Sabiedriskā kārtība un vadības
dienesti
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai
šogad plānoti 103 237 EUR jeb 1,2 %
no kopējiem budžeta izdevumiem. Šajā
sadaļā līdzekļi plānoti pašvaldības policijas un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai. 2015. gadā lieli kapitālieguldījumi
nav paredzēti, taču uzturēšanas izdevumos ir paredzēti papildu līdzekļi vēl
viena policijas inspektora amata vietai.
Vispārējo valdības dienestu – Skrundas novada Domes, Dzimtsarakstu
nodaļas, Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu
pakalpojumu pārvalžu – izdevumi,

līdzīgi kā sociālās aizsardzības jomā,
ir 730 157 EUR jeb 8,3 % no kopējiem
izdevumiem. Daļa no šiem izdevumiem
ir aizņēmumu procentu un bankas apkalpošanas maksas izdevumi. Vismazākie
finanšu līdzekļi ir rezervēti Skrundas
būvvaldei un vispārējās nodarbinātības
pasākumu atbalstam – 79 480 EUR, jeb
0,9 % no kopējiem budžeta izdevumiem.
7,9 % no kopējiem izdevumiem (693
923 EUR) ir plānoti atpūtai, kultūrai
un sportam. Lielākā daļa no šiem izdevumiem ir saistīti ar Skrundas kultūras
nama siltināšanas darbiem.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja

Skrundas novada radošie ļaudis, atsaucieties!
Tuvojas Skrundas, jaunākās
Latvijas pilsētas, 20 gadu jubileja. Par
godu tai izdosim vērtīgu fotoalbumu,
kas būs ne viena cilvēka, bet daudzu
novada ļaužu kopdarbs. Lai arī
jubileja būs 2016.gadā, darbs pie
fotoalbuma jau ir sācies, un vispirms
mums nepieciešams novada radošo
cilvēku atbalsts.
Vai Tu esi bērndārznieks, skolēns
vai jau dzīves pieredzējis cilvēks –
vecumam nav nozīmes, tikai radošā
gara lidojumam. Nestāvi malā un
piedalies! Piedalies literāro darbu
konkursā „Mans Skrundas novads”!
Gaidīsim no Jums īsu dzejoli vai
nelielu poētisku vēstījumu prozā,
kurā atklājas kādas Skrundas
novadā esošas vietas (gan dabas
objekti, gan vēsturiskas ēkas vai
varbūt jūsu dzimtās sētas) noskaņas,
sajūtas, pārdomas, apliecinājums
savas dzimtās vietas mīlestībai.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Literāro darbu galvenie tēli var būt
arī novada cilvēki.
Darbus gaidīsim līdz 2015.
gada 31.martam. Tos aicinām
iesniegt Skrundas kultūras namā
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Skrundas TV telpās Ievai Benefeldei
vai Skrundas pilsētas vai bērnu
bibliotēkās ar norādi – KONKURSAM
(uz aploksnes norādīt arī darba
autora tālruņa numuru un e –pasta

NĪKRĀCE

RAŅĶI

adresi). Vairāk skatīt NOLIKUMU
www.skrundasnovads.lv. vai šī
izdevuma 7.lpp.
Pēc tam ar albumam izvēlētajiem
literārajiem darbiem strādās fotogrāfi
un ietērps Jūsu rakstītās rindas
vizuālos tēlos.
Tā ir lieliska iespēja redzēt savu
darbu, publicētu pirmajā Skrundas
novada fotoalbumā, turklāt saņemt
albumu arī dāvanā!
Konkursu atbalsta Skrundas
novada pašvaldība.
Albumā tiks apkopotas arī agrāk
Skrundas pusē fotografētas bildes.
Ja Jums mājās ir fotogrāfijas, kurās
fiksēti Skrundas novadam svarīgi
vēsturiski brīži, lūdzam ar tām
dalīties, oriģināli tiks atdoti atpakaļ.
Kontaktpersona – Ieva Benefelde,
t.29103091, e-pasts: tvskrunda@
tvnet.lv
Teksts un foto - Ieva Benefelde
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AS „Sadales tīkls” paaugstina
elektroapgādes drošumu un kvalitāti
Skrundas novadā

ĪSUMĀ

Dibinās kooperatīvu

Atsaucoties iedzīvotāju iniciatīvai,
Skrundas novada pašvaldība aicina
pieteikties amatniekus, mājražotājus
un citus uzņēmīgus cilvēkus, lai 25.
februārī plkst. 18.00 tiktos un runātu
par biedrībām, kooperatīviem un to
dibināšanu. Uz šo tikšanos aicinātas arī
jau nodibinātās biedrības, lai dalītos pieredzē un apspriestu turpmāko sadarbību
ar pašvaldību un starp biedrībām. Visiem
interesentiem lūgums pieteikties līdz 23.
februārim, zvanot pa tālruni 25708808
vai rakstot uz e-pasta adresi didzis.
strazdins@skrunda.lv.

Zemes nomniekiem

Skrundas novada pašvaldība informē,
lai zemes nomnieki izmantotu likumā
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.2 pantā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi, zemes
nomas līgumi ir jāreģistrē pašvaldībā,
pie zemes lietu speciālista, sīkāka informācija: e-pasts normunds.danenbergs@
skrunda.lv, tālr. 63350464.

Soc.dienests informē

Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka no
2015.gada 2. februāra ir veiktas izmaiņas
sociālo darbinieku pieņemšanas laikos.
Turpmāk sociālie darbinieki Skrundā,
Kalēju ielā 6, Rudbāržu, Nīkrāces
un Raņķu pagastu pārvaldēs klientus
pieņems pirmdienās no 9.00-12.00 un
13.00-18.00, trešdienās no 9.00-12.00 un
13.00-17.00, ceturtdienās no 9.00-12.00
un 13.00-17.00.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas
novada Raņķu ciemā” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088)
1.kārta ir veiksmīgi noslēgusies.
Projekta 1.kārtas būvdarbus SIA „Būvenergo A” Raņķu ciemā uzsāka 2014.gada
16.jūnijā, objekts tika nodots ekspluatācijā 15.decembrī. 1.kārtas ietvaros Raņķu
ciemā tika veikti šādi ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas darbi:
• rekonstruēts artēziskais urbums (Q=2 l/s);
• rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 2 124,8 m garumā;
• izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (Q=30 m3/dnn), tai skaitā rekonstruēta
kanalizācijas sūkņu stacija Nr.2 (Q=5,8 m3/h) un izbūvēti kanalizācijas tīkli 52 m
garumā;
• rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija Nr.1 (Q=6 m3/h) un izbūvēti kanalizācijas tīkli 32,4 m garumā;
• rekonstruēts kanalizācijas spiedvads 158,6 m garumā.
Pēc projekta 1.kārtas realizācijas ir nodrošināta stabila ūdensapgādes sistēmas
darbība un kvalitatīva ūdens piegāde; ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā ir samazinājušies ūdens zudumi un ūdens sekundāra piesārņošanās. Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvos noteiktajām
prasībām.
Projekta 1.kārtas kopējās izmaksas bija EUR 293 059,97 bez PVN, no tām 85%
finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
2015.gada pavasarī plānots uzsākt projekta 2.kārtas būvniecības darbus, kuru
ietvaros plānots rekonstruēt ūdenstorni, izbūvēt jaunu kanalizācijas sūkņu staciju un
kanalizācijas spiedvadu un rekonstruēt kanalizācijas tīklus 1,5 km garumā. 2.kārtai
paredzētais finansējums – EUR 177 468,84 bez PVN.
Kontaktpersona: Aivars Rudzroga
telefons: 63331511, fakss: 63331582

Ģimeņu vakars

20. martā pl.20.00 Skrundas kultūras
namā Skrundas Dzimtsarakstu nodaļa
aicina uz Ģimeņu vakaru. Gaidīti pāri ar
dažādu laulības stāžu, pāri, kuru laulība
nav reģistrēta, ģimenes kopā ar pieaugušiem bērniem, radiem, draugiem, pāri
ar saviem vedējiem. Sveiksim tos pārus,
kuri pēdējo 2 gadu laikā atzīmējuši laulību un kopdzīves jubilejas. Papildināsim
vakaru ar jaukiem pārsteigumiem, tāpēc,
lūdzu, informējiet Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par savām, radu un draugu
laulības jubilejām, ģimenes svētkiem,
atzīmējamiem notikumiem. Padejosim
kopā ar muzikantu Juri no Džūkstes.
Piezvaniet vai uzrakstiet, pastāstīšu sīkāk! Papildu informāciju var saņemt un
pasākumam pieteikties pa t.6 33 50453,
25611098 vai e-pastu: dace.gravele@
skrunda.lv

Bērnu ārsti

27.februārī pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra
bērnus un viņu vecākus bez maksas
konsultēs Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas bērnu acu ārste Dr. Diāna Zariņa un alergoloģe-dermatoloģe Dr. Ieva
Ozola. 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.

Acu ārsts

21.februārī Alternatīvās aprūpes dienas centrā būs iespējams veikt redzes
pārbaudi (Innovate Optics) un pasūtīt
brilles (OptikArt). Pieteikšanās pa
t.29555933 (Sarmīte).

Pateicība

Smaidas tante no Rudbāržiem saka
paldies par palīdzību ikdienas preču
sagādāšanā, siltu pusdienu atnešanā,
nepieciešamo rēķinu apmaksāšanā un
citu viņai svarīgu jautājumu kārtošanā labiem, iejūtīgiem un sirsnīgiem
cilvēkiem – „Parka” mājas Rudbāržos
iedzīvotājām - Genovaitei Budrei, Valdai Runcei, Rigondai Upeniecei, Valdai
Vensbergai, pastniekiem Rutai un Vilnim
Sprīžiem, sociālā dienesta darbiniecēm
Guntai Stibai un Gunitai Ziņģei, kā arī
Inesei Biliņecai.
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Turpinās aktivitātes projektā
„Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”
ko realizē biedrība ''Māmiņu klubs ''Pogas''''
proj. Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/033/021
Saldus novada pašvaldības aģentūra „ Sociālais dienests” kļuvis par partneri
projektā „ Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”, ko realizē biedrība „Māmiņu
klubs „Pogas””.
Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma
veidu - „Ģimeņu asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada
Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu
socializēšanās un tā vērtējama kā disfunkcionāla ar zemu sociālo prasmju līmeni.
Projektā ir divas mērķa grupas. Pirmā mērķa grupa ir 37 brīvprātīgie, kas ir
gatavi apgūt pamatzināšanas un kļūt par ģimenes asistentiem. Projektā paredzēts
iekļaut 29 brīvprātīgos no Saldus novada, 6 no Skrundas novada un 2 no Kuldīgas
novada Kabiles.
Otra mērķa grupa ir 67 ģimenes, kurās aug 151 bērns no Saldus, Skrundas novada
un Kabiles.
Projektā ir 13 īstenošanas vietas - Saldus novadā 11 pagasti, Skrunda un Kabile.
Projektā paredzētās aktivitātes:
- pētījums „Par sociālā riska ģimeņu un asistentu sadarbības formām, iespējām
un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai”,
- programmas „Ģimeņu asistentu apmācība” izstrāde,
- asistentu atlase un iesaistīšana apmācībās,
- ģimeņu asistentu apmācība,
- ģimeņu asistentu brīvprātīgo darbs,
- dienas nometnes,
- konsultācijas- semināri ģimeņu asistentiem,
- individuālās konsultācijas ģimeņu asistentiem,
- projekta administrēšana,
- publicitātes pasākumi.
Šobrīd viena no projekta galvenajām aktivitātēm bija dienas nometnes, kurās
piedalījās asistenti kopā ar ģimenēm. Dienas nometņu mērķis bija uzlabot asistentu
kontaktus ar ģimenēm, iegūt jaunas zināšanas. Bija daudz radošo darbnīcu, sporta
un personību izzinošu nodarbību. Nometnes notika gan Saldus un Skrundas pilsētās,
gan pagastos - Novadniekos, Ezerē, Rubā, Vadakstē, Šķēdē, Lutriņos, Jaunmuižā
un Nīkrācē. Pavisam bija 202 dalībnieki.
Dienas nometnēs kopā ar sociālajiem darbiniekiem tika sniegts atbalsts ģimenēm,
risinot sociālos jautājumus, attīstot ģimeņu pašapkalpošanās iemaņas, mācot plānot
budžetu un risinot saimnieciska rakstura jautājumus.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Projekts ilgs no 2013. gada novembrim līdz 2015. gada oktobrim. Projekta
kopējais finansējums ir 54701,55 EUR, programmas finansējums 49 231,39 EUR,
līdzfinansējumu nodrošina Saldus un Skrundas novada domes.
Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja asistente Eva Jēkobsone, 20267729

Izsola nekustamo īpašumu
Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads,
pamatojoties uz 29.01.2015. domes lēmumu (prot. 2, 4.§), organizē pašvaldības
nekustamā īpašuma Garāžas I Nr. 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
kadastra numurs: 6268 003 0153 007 nomas tiesību izsoli. Sākotnējā cena EUR
0.15 par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN. Izsoles laiks 10.03.2015. plkst. 10.00,
izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 09.03.2015. plkst. 16.00. Izsoles noteikumi www.
skrundasnovads.lv
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Kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai
uzņēmums AS „Sadales tīkls” 2015. gadā Skrundas novadā šogad plāno realizēt 12
investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 720 tūkst. eiro.
Šogad Skrundas novadā AS „Sadales tīkls” plāno veikt vidējā sprieguma
20kV(kilovolti) gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju 12,5 km garumā, 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 14,5 km garumā, bet zemsprieguma
0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām plānota gandrīz 12 km
garumā. Realizējot investīciju projektus, tiks veikta 13 transformatoru apakšstaciju
rekonstrukcija vai izbūve.
Skrundas novadā tiek realizēti ļoti nozīmīgi Skrundas pilsētā un novadā dzīvojošo klientu elektroapgādes uzlabošanas projekti. Apjomīgi darbi elektroapgādes
drošuma paaugstināšanai turpinās starp Rudbāržiem un Skrundu, kur tiek veikta
vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 14,5 km
garumā. Trešā daļa no Skrundas novada elektrotīkla šķērso mežainu teritoriju un
tas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada spēcīga
vēja ietekmē lūzis koks vai līnijā ieķēries zars, tādēļ gaisvadu elektrolīnijas pārbūve
par kabeļu līniju paaugstinās elektroapgādes drošumu 1331 lietotājam, tajā skaitā
Skrundas pilsētai, Skrundas vidusskolai, attīrīšanas ietaisēm, Rudbāržu internātskolai – rehabilitācijas centram.
Skrundas novada Nīkrāces pagastā turpinās 20kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija un pārbūve izolētu vadu izpildījumā 4,1 km garumā un šogad Nīkrāces
pagastā AS „Sadales tīkls” izolētu vadu izpildījumā plāno pārbūvēt vēl aptuveni 7
km garu 20kV gaisvadu elektrolīnijas posmu. Pēc darbu pabeigšanas elektroapgādes
drošums būtiski paaugstināsies 1667 klientiem. Papildus elektrotīkla rekonstrukcijai
Nīkrāces un Skrundas pagasta vidējā sprieguma elektrotīklā tiks izbūvēti divi attālināti vadāmi jaudas slēdži, kas ļaus daudz ātrāk reaģēt un efektīvāk vadīt elektrotīklu,
īpaši bojājumu gadījumos - ievērojami samazinot to novēršanas laiku. Elektrotīklā
izbūvēti jaudas slēdži nodrošinās iespēju attālināti veikt pārslēgumus un būtiski palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā.
Elektroapgādes drošuma un kvalitātes paaugstināšanas projektus AS „Sadales
tīkls” Skrundas novadā plāno realizēt arī 2016. gadā. Vidējā sprieguma 20kV
gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija plānota Nīkrāces pagastā un Rudbāržu pagastā, bet Skrundas lauku teritorijā plānota transformatoru apakšstaciju „Rūnaiši”,
„Zivsaimniecības ferma”, „Vormsāta” un „Straumēni” rekonstrukcija. 2016. gadā
Skrundā plānots realizēt ļoti nozīmīgu projektu, kas būtiski paaugstinās Skrundas
elektroapgādes drošumu. Projekta ietvaros paredzēts veikt 20kV gaisvadu līniju pārbūvi par kabeļu līnijām 12 km garumā un 0,4kV kabeļu līniju izbūvi 1,4 km garumā.
Projekts saistīts ar Skrundas attīstības veicināšanai plānoto 110/20kV apakšstacijas
„Skrunda” izbūvi, atdalot pilsētas un Skrundas lauku teritorijas elektrotīklu. Kopumā
2016. gadā Skrundas novadā AS „Sadales tīkls” plāno izbūvēt 20kV kabeļu līnijas
15,9 km garumā, atjaunot 20kV gaisvadu elektrolīnijas 8,5 km garumā, rekonstruēt
vai izbūvēt jaunas 9 transformatoru apakšstacijas un izbūvēt zemsprieguma 0,4kV
kabeļu līnijas 7,7 km garumā.
Elektroapgādes drošuma un kvalitātes paaugstināšanai šogad AS „Sadales tīkls”
visā Latvijā plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā
vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209
km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna
izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas.
Pērn visā Latvijā tika atjaunotas 691 km vidējā sprieguma līnijas, 1225 km
zemsprieguma līnijas. Elektrolīniju uzturēšanas darbu ietvaros tika nomainīti 34 180
balsti, kā arī rekonstruēta vai izbūvēta jauna 691 transformatoru apakšstacija. Vidējā
sprieguma gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu līnijām pārbūvētas 203 km garumā.
Tatjana Smirnova AS “Sadales tīkls”
Komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823 tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

LAUKSAIMNIEKIEM
Par platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniekiem, kuriem
lauksaimniecībā izmantojamā aramzeme ir vairāk nekā 10 ha un kuri piesakās
platību maksājumu saņemšanai, sākot ar 2015. gadu varēs pieteikties tikai
elektroniski. Līgumus par EPS var saņemt Saldū, Viesnīcas ielā 1 (LAD) un
pie lauksaimniecības konsultanta.
Sākot ar 1.februāri, publiskā kartē būs redzami ainavu elementi. Ainavu
elementu precizēšanu caur EPS būs iespējams iesniegt, sākot ar februāri, bet
precizēšanas pieprasījumus ainavu elementu labošanai vai jaunu iekļaušanai
2015. gada kartēs varēs iesniegt līdz 1. aprīlim. EPS kartēs ainavu elementi
būs redzami tad, kad tiks uzsākta 2015. gada platību maksājumu sezona.

Apmācības augu aizsardzības līdzekļu (AAL)
lietotāja apliecības iegūšana, pagarināšana
25. un 26. februārī Kuldīgā, Kalna ielā 19, notiks zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību
pārreģistrēšanai un pamatapmācība 2.reģistrācijas klases profesionālo AAL
lietotāju apliecību iegūšanai. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. SIA “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, Daiga Mellere, mob.: 20264175,
e-pasts: daiga.mellere@llkc.lv

Apmācības par dārzeņu un kartupeļu integrēto
audzēšanu
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē trīs dienu
apmācības projekta “Dārzeņu un kartupeļu integrētas audzēšanas tehnoloģijas”
ietvaros. Apmācības notiks no 10. līdz 12. februārim. Apmācību sākums 10.
februārī plkst. 10.00 Ozolniekos, Rīgas ielā 34, Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrā, un 12. februārī z/s „Meistari” Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā. 100 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA
līdzekļiem, nav nepieciešams personas līdzfinansējums. Pieteikšanās un
plašāka informācija par apmācībām pie Māra Narvila, t. 29609943, e-pasts:
maris.narvils@llkc.lv.
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2015.gada 6.februāris

2014.gada 18.decembra domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome noteica, ka no 2015.gada 1.janvāra dzīvojamās telpas īrniekiem maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
un asenizāciju tiks aprēķināta šādi: par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un
asenizāciju - proporci¬onāli dzīvoklī
deklarēto personu skaitam. Ja dzīvojamā
mājā ir telpas vai telpu grupas, kas ir
neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka
darbnīcas, maksājumu atsevišķam dzīvoklim aprēķina proporcionāli dzīvoklī
deklarēto personu skaitam, sadalot
summu, kas veidojas pēc šo telpu vai
telpu grupas nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas
kopējā maksājuma.
Dome apstiprināja aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas
2014.–2020.gadam rīcības, kā arī in-

vestīciju plānu.
Dome papildināja Skrundas novada
domes 27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19,
24.§) lēmumu „Par Skrundas novada
domes pārstāvja izvirzīšanu Kurzemes
plānošanas reģiona kopsapulcē un Attīstības padomē”.
Ar 2014.gada 19.decembri Dome
izbeidza darba tiesiskās attiecības ar
Skrundas kultūras nama direktori Loretu
Robežnieci un iecēla Ditu Ņuņēvicu par
Skrundas kultūras nama direktores pienākumu izpildītāju (profesijas kods 1431
01), nosakot mēneša darba algas likmi
881.00 EUR (astoņi simti astoņdesmit
viens eiro, nulle centi), nosakot pilnu
darba laiku (1.0 slodzes).
Dome novirzīja 620 EUR (seši simti
divdesmit euro) no 2014.gada kultūras pasākumiem paredzētiem budžeta
līdzekļiem SIA „TV KURSA” valdes
priekšsēdētājam Alanam Perševicam

fotogrāfes Ievas Benefeldes izstādes
„Gods kalpot Latvijai!” izdevumu
segšanai.
Ar 2015.gada 1.februāri Dome slēdz
pirmsskolas rotaļu grupu Raņķu pagastā.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome sadalīja saimniecību „Dravnieki” Rudbāržu pagastā un atdalāmai
zemes vienībai 1.1 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Vīnogulāji”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome izveidoja ēku īpašumu un
Kūdras purva darbnīcai piešķīra adresi
„Kūdras purva darbnīca”, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome izveidoja ēku īpašumu un
personai piederošai dzīvojamai mājai

2014.gada 30.decembra domes ārkārtas sēde
Administratīvie jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.8/2014 „Grozījumi 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014
„Skrundas novada pašvaldības 2014.gada budžets””.
Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu. Dome nolēma no 2015.gada 1.janvāra p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” grāmatvedības uzskaiti pievienot Skrundas novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedības
uzskaitei.
Dome izdarīja Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§) ar grozījumiem apstiprinātajā nolikumā „Nolikums
par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā” grozījumus.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9/2014 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Skrundas novadā”.

2015.gada 15.janvāra domes ārkārtas sēde
Nekustamā īpašuma jautājumi

Dome nolēma iegādāties par 12 000 EUR (divpadsmit tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo īpašumu „Mežaine” Raņķu
pagastā, Skrundas novadā. Kopplatība 45.1042 ha. Finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības 2015.gada teritorijas
apsaimniekošanai paredzētie budžeta līdzekļi.

2014.gada 30.decembra domes ārkārtas sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 1/2015 „Skrundas novada
pašvaldības
2015.gada budžets”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Skrundas novadā”, kā arī noteica, ka ar
šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos
spēku zaudē 2010.gada 28.janvāra
saistošie noteikumi Nr. 3/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu”.
Dome grozīja Skrundas novada domes
27.11.2014. sēdes (prot. Nr. 19, 12.§)
lēmuma „Par adrešu maiņu Skrundas
novadā” 2.6.punktu.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3/2015 „Grozījumi 2013.gada
24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem””.
Dome izdarīja Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Nolikumā (saskaņots ar Skrundas novada
domes 27.08.2009. sēdes (prot. Nr. 9,
9.§) lēmumu) grozījumus.
Dome apstiprināja Skrundas vidusskolas iekšējos noteikumus ,,Kārtība,
kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.
klašu izglītojamajiem Skrundas vidusskolā’’ .
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības amatu saraksta izmaiņas
2015.gadam, pirmsskolas izglītības
iestādē ,,Liepziediņš” ar 2015.gada
1.martu, izveidojot speciālās izglītības
pedagoga štata vietu (profesiju klasifikatora kods 2352 03), nosakot 1.133 darba
slodzi un darba algu 512.00 EUR (pieci
simti divpadsmit euro, nulle centi), tarifikāciju veicot atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836
,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Dome nolēma piedalīties Jaunatnes
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starptautisko programmu aģentūras
izsludinātajā atklātā projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot
neformālās mācīšanās aktivitātes visiem
jauniešiem, popularizējot līdzdalību un
aktīvu dzīvesveidu” ar projektu „Ieraugi! Izzini! Iesaisties!” Projekta kopējās
izmaksas - 4000.00 EUR (četri tūkstoši
euro, nulle centi) no valsts budžeta
finansējuma.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma norakstīt komunālo
maksājumu parādus divām juridiskām
personām Skrundas novadā.
Dome izsolīs nomas tiesības izsolē ar
augšupejošu soli pašvaldībai piederošās
garāžas I Nr. 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā
(platība 21.9 m2), rīkojot mutisku nomas
tiesību izsoli 10.03.2015., plkst. 10:00,
ar sākotnējo cenu 0.15 EUR/m2 (nulle
euro, piecpadsmit centi).
Dome pagarināja ar Skrundas Profesionālo vidusskolu telpu (kopējā platība
367.8 m2) Raiņa ielā 15, Skrundā, nomas
līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Birznieki”
Skrundas pagastā
zemes ierīcības projektu zemes gabala
sadalīšanas dēļ.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Kojnieki”
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā
uz Skrundas novada pašvaldības vārda
dzīvokli „Granti”-3, Lēnās, Nīkrāces
pagastā.
Dome uzņems bilancē par kadastrālo
vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz
Skrundas novada pašvaldības vārda
dzīvokli „Saulstari”-11 Jaunmuižā,
Skrundas pagastā.
Dome uzņems Skrundas novada paš-
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valdības bilancē par kadastrālo vērtību
ēkas Bānīša ielā 7, Skrundā.
Dome ieskaitīs zemes gabalu „Kūdras
purva darbnīca” Skrundā no rezerves zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes
gabalu fondā.
Dome saskaņoja smilts-grants un
smilts atradnei „Kamenes”, kas atrodas
zemes īpašumā „Kamenes”, Rudbāržu
pagastā, paredzēto rekultivācijas veidu
– teritorijas sagatavošanu ūdenstilpnes
izveidošanai ~ 1.5 ha platībā un apmežošanai 1.375 ha platībā.
Dome nolēma bezstrīdus kārtībā no
vienas personas piedzīt termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma
naudu, piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome pagarināja ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”, telpu (kopējā
platība 53.8 m2) Lielā ielā 1A, Skrundā,
nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot
iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus, tāpat ar uzņēmumu pagarināja reģ.
telpu (kopējā platība 120 m2) „Rasas”,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā
telpu nomas līguma nosacījumus.

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma uzņemt piecas personas
dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā,
trim personām piešķīra dzīvokli, divām
personām pagarināja dzīvokļa īres līgumu, vienai personai pārslēdza
īres līgumu uz savu vārdu, trim personām pārtrauca īres līguma tiesības uz
dzīvokli.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa
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ar saimniecības ēku, kura atrodas uz
zemes vienības Zibens ielā 1A, Skrundā,
piešķīra adresi Zibens iela 1A, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome precizēja zemes gabalam „Sērdieņi” Nīkrāces pagastā platību no 0.4 ha
uz 0.5714 ha, savukārt zemes gabalam
„Bākūži” Rudbāržu pagastā platību no
0.7 ha uz 0.5682 ha, bet zemes gabalam
„Liedagas” Skrundas pagastā platību no
0.6 ha uz 0.7079 ha.
Dome nolēma izsniegt VAS „Latvijas
autoceļu uzturētājs” bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts
atradnei ”Jaunpriedkalni”, kas atrodas
zemes īpašumā „Jaunpriedkalni”, Nīkrāces pagastā.
Dome saskaņoja rekultivācijas veidu smilts atradnei „Jaunpriedkalni”
Nīkrāces pagastā, pēc izstrādes darbu
pabeigšanas rekultivējot atradni par
ūdenstilpni.
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Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma četras personas dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, piecām
personām piešķīra dzīvokli Skrundas
novadā, vienai pagarināja dzīvokļa īres
līgumu uz vienu gadu, bet desmit personām anulēja Skrundas novadā deklarētās
dzīvesvietas.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome atļāva SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” denominācijas rezultātā
iegūto starpību 0.41 EUR (nulle euro,
četrdesmit viens cents) novirzīt uz bilances posteni „Iepriekšējo gadu peļņa
un zaudējumi”.

Pašvaldības uzsākušas aprēķināt NĪN
2015. gadam
Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli
(NĪN) 2015. gadam. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam
taksācijas gadam pašvaldības paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas
paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses.
Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli,
nodokļa maksātāji var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv.
Lai nekrātu papīru kaudzes un nepiesārņotu vidi, aicinām juridiskās
un fiziskās personas – NĪN nodokļa maksātājus – pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai
dokumentu saņemšanai - portālā www.epakalpojumi.lv.
Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātājam – juridiskai personai – mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai
saziņai ar NĪN administratoru ir jāpaziņo pašvaldībai sava elektroniskā
pasta adrese.
Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek
nodrošināta iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par nekustamā
īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas
veidā uz mobilo tālruni (SMS).
Pieteikties pakalpojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv.
Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas
pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa
samaksas dienā.
Teksts: Vita Jekimova, SIA “ZZ Dats” mārketinga speciāliste
Tālr. 67333600, fakss 67686956
vita.jekimova@zzdats.lv, www.zzdats.lv

Alternatīvais aprūpes dienas centrs ziņo

Pērļošana. Katru ceturtdienu pl.17.30 bez maksas nodarbības AADC vada Emīlija
Seklīte. T.63321311.
Šūšana. Katru otrdienu pl.17.30, iepriekš piesakoties pa t.63321311, ir iespēja
atnākt uz AADC, kur sagaidīs Emīlijas kundze un palīdzēs ar padomu un ierādīs,
kā sašūt kādu vīli veļai vai apģērbam.
Radošās nodarbības katru otrdienu pl.17.30 un katru ceturtdienu pl.13.00 bez
maksas AADC vada Dace Saulgrieze. T.63321311.
Pašpalīdzības grupas. AADC katru piektdienu no pl.17.30 līdz 18.30 notiks
pašpalīdzības grupu tikšanās: 2. stāva zālē – anonīmie alkoholiķi (AA) tikšanās
(29657347 Rita); 1. stāva zālē – Al-Anon (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem,
kurus ir skārusi tuva cilvēka pārmērīga alkohola lietošana) (29657347 Rita).
Masāžas. Masiere Tija Timofejeva. Pieteikšanās pa t.28250632.
Trenažieri. Pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību – bez maksas
otrdienās, ceturtdienās - 8.00-12.00. Citiem interesentiem otrdienās, ceturtdienās
– 13.00 - 21.00, pirmdienās, trešdienās– 13.00-21.00, piektdienās – 13.00-17.00,
sestdienās 10.00- 14.00 par maksu: 1 st. trenažieri bez dušas izmantošanas - EUR
1.50; 1 st. trenažieri ar dušas izmantošanu - EUR 2.00; abonements (10 reizes) bez
dušas izmantošanas - EUR 13.50; abonements (10 reizes) ar dušas izmantošanuEUR 18.00
Dušas, veļas mazgāšana. Otrdienas, ceturtdienas 8.00- 20.00, sestdienas 10.00
- 14.00.
Praktiskās nodarbības. Tiek plānotas 3 praktiskās nodarbības ar psiholoģi Kristīni Maku par iekšējiem resursiem, par identitāti un par to, kā būt „pašam” savā dzīvē
9. un 30. martā, 13.aprīlī plkst. 18.30 Alternatīvās aprūpes dienas centrā. Dalības
maksa: EUR 10.00. Pieteikšanās pa t.63321311.
Piedāvājums. Ja vēlies saņemt savlaicīgi informāciju par AADC aktivitātēm,
lūdzu piesakieties, sūtot e-pastu daina.abele@skrunda.lv ar tekstu „Vēlos saņemt
AADC aktuālo informāciju”. Visa informācija par AADC aktivitātēm vienmēr ir
apskatāma mājas lapas www.skrundasnovads.lv sadaļā AFIŠA.
Informāciju sagatavoja – Daina Ābele, AADC vadītāja

2015. gada 10.oktobrī Skrundas
vidusskola aicina absolventus un
bijušos darbiniekus uz salidojumu.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2014
“Grozījumi 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 04.08.2009.
noteikumu Nr. 872 ,,Noteikumi par
pasažieru kategorijām,
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 5. un 9.
punktu
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā Skrun-

das novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma
izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada
vispārizglītojošās iestādēs” (publicēti
2011.gada 09.decembra Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar
3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Izglītojamajiem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuri nevar izmantot

sabiedrisko transportu nokļūšanai līdz
izglītības iestādei un atpakaļ līdz mājām,
vai sabiedriskais transports nav pieejams, vienam no vecākiem vai izglītojamā likumiskajam pārstāvim kompensē
izdevumus (turpmāk - kompensācija)
izglītojamā nogādāšanai līdz tuvākajai
atbilstošajai izglītības iestādei un atpakaļ
līdz mājām šādā kārtībā:
3.5.1. Viens no izglītojamā vecākiem
vai likumiskais izglītojamā pārstāvis
iesniedz Skrundas novada pašvaldības
Izglītības nodaļā iesniegumu par ne-

pieciešamību kompensēt braukšanas
izdevumus un slēdz vienošanos par
braukšanas izdevumu kompensāciju;
3.5.2. Katru mēnesi viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais izglītojamā
pārstāvis iesniedz iesniegumu Izglītības
nodaļai, kas ir pamatā kompensācijas
izmaksai (Pielikums Nr. 2). Izziņu par
apmeklēto dienu skaitu Izglītības nodaļa pieprasa no izglītības iestādes, kurā
izglītojamais mācās;
3.5.3. Braukšanas izdevumu kompensāciju aprēķina, ņemot vērā apmeklēto

dienu skaitu, attālumu (km) no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, nosakot
kompensācijas apmēru 0.12 EUR par
vienu km;
3.5.4. Pēc iesnieguma saskaņošanas
Izglītības nodaļā, viens no vecākiem
vai izglītojamā likumiskais pārstāvis
braukšanas izdevumu kompensāciju
saņem Skrundas novada pašvaldības
kasē vai tā tiek pārskaita uz norādīto
bankas kontu.”,
2. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada
01.janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 5/2014 “Grozījumi
2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs””
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai paplašinātu skolēnu kategoriju loku (bērns invalīds), kuriem tiek segti braukšanas izdevumi
no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ, ja skolēns dzīvo Skrundas novada teritorijā un apmeklē Skrundas novada vispārējās izglītības
iestādes, kā arī lai braukšanas izdevumiem paredzēto finansējumu sabalansētu ar pašvaldības budžeta iespējām.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Grozījumi saistošajos noteikumos tiek izdoti pamatojoties uz LR likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta 8. punktu un 21.panta 27.punktu, MK
04.08.2009. noteikumu Nr. 872 ,,Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos” 5. un 9. punktu.
Grozījumi saistošajos noteikumos tiek izdoti ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem vienlīdzīgas iespējas izglītības apguves nodrošināšanā Skrundas
novada teritorijā.
Saistošo noteikumu grozījumu projekta būtība ir sasniegt to izdošanas mērķi: izstrādāt kompensācijas par skolēnu braukšanas izdevumiem uz/
no izglītības iestādēm Skrundas novada administratīvajā teritorijā vienotu aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību bērniem invalīdiem.

Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas.
Saistošo noteikumu izpilde finansiāli būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo skolēnu transporta izdevumi jau daļēji tiek kompensēti.

Informācija par saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz vispārējās pamatizglītības iestāžu izglītojamajiem, obligātās 5., 6. gadīgo apmācības
ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
programmas izglītojamajiem, vispārējās vidējās izglītības izglītojamajiem un viņu vecākiem.
Netiek prognozēta šo saistošo noteikumu tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā laikrakstā un ievietoti Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www. skrunda.lv.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Konsultācijas bijušas ar Skrundas novada izglītības iestāžu direktoriem.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2014
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015.gadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par
pašvaldībām”
14. panta 1.daļas 3.punktu, 21.panta
1.daļas
15.punktu, 41.panta 1.daļas 1.punktu, likuma

„Par nekustamā īpašuma nodokli ”
3.panta 1.daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2015.gadā Skrundas novada
pašvaldība realizē ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās

tiesības attiecībā uz Skrundas novada
administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības par neapstrādātu

lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
3. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar
2015.gada 1.janvāri.
4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr. 15/2013

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā 2014.gadā”.

Paskaidrojuma raksts
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 6/2014
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015. gadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015.gadā” pieņemti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 3.panta 1.daļas ievaddaļu.

2.Īss projekta satura izklāsts

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.daļas ievaddaļa, nosaka, ka „nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0.2 līdz 3 procentiem
no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.
Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1.5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”.

3.Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvalSaistošo noteikumu īstenošanas rezultātā 2015.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa salīdzinot ar 2014.gadu nepalielināsies, jo arī 2014.gadā saskaņā
dības budžetu
ar saistošiem noteikumiem Nr. 15/2013 nekustamā īpašuma nodokļa likme par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi ir 3%.
4.Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav

5.Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām

Nav

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.
Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2014
„ Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sesto daļu
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka ienāku-

SKRUNDA

mu 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))
Skrundas novadā tiek atzīta par mazno-

NĪKRĀCE

RAŅĶI

drošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un
materiālie resursi.
2. Ģimenes (personas), kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Skrundas novadā, ienākumus un materiālo resursu atbilstību
šajos noteikumos noteiktajam līmenim

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam pieņem Skrundas
novada pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).
3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē, pama-

NĪKRĀCE
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tojoties uz iesniegumu un normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā aizpildīto iztikas
līdzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viens
no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – pieprasītājs).

RUDBĀRŽI

Turpinājums 5.lpp.
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www.skrundasnovads.lv
Turpinājums no 4.lpp.
II IENĀKUMU UN MATERIĀLO
RESURSU NOVĒRTĒŠANA
4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un
materiālie resursi, pieprasītājs aizpilda
iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk –
deklarācija), kā arī iesniedz Sociālajam
dienestam dokumentus, kas apliecina
deklarācijā noteiktās ziņas.
5. Deklarācijā pieprasītājs norāda
ienākumus un materiālos resursus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par trūcīgu.
6. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā
norādīto ziņu patiesumu.
7. Sociālais dienests pārbauda dek-

larācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz
valsts un pašvaldību institūciju, kā arī
citu juridisko un fizisko personu rīcībā
esošo informāciju, nepieciešamības gadījumā novērtējot pieprasītāja sadzīves
apstākļus.
III IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA LĪMENIS, KURU
NEPĀRSNIEDZOT ĢIMENE (PERSONA) ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU
8. Ģimene (persona) atzīstama par
maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru
ģimenes locekli (vai personas ienākumi)
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
180.00 EUR (viens simts astoņdesmit
euro, nulle centi).
9. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analo-

ģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa
noteikšanai. Maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanai piemēro
Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par ģimenes (personas)
atzīšanu par trūcīgu un atbilstošos
Skrundas novada pašvaldības saistošos
noteikumus.
IV LĒMUMA PAR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA PIEŠĶIRŠANU PIEŅEMŠANAS UN PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA
10. Sociālais dienests 10 darba dienu
laikā pēc šo noteikumu II nodaļā minēto ziņu saņemšanas un to pārbaudes
paziņo pieprasītājam lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

2015.gada 6.februāris
11. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:
11.1. uz sešiem mēnešiem – ja kaut
viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs vai persona ir
darbspējīga;
11.2. uz divpadsmit mēnešiem – ja
neviens no pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem nav darbspējīgs vai persona
ir darbnespējīga.
12. Ja Sociālais dienests pieņēmis
lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu,
pieprasītājs rakstveidā tiek informēts
par lēmuma pieņemšanu un lēmuma
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
V LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
13. Lēmumu par maznodrošinātas
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ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt
Skrundas novada domē, Raiņa ielā 11,
Skrundā, Skrundas novadā.
14. Skrundas novada domes lēmumu
par apstrīdēto administratīvo aktu pieprasītājs var pārsūdzēt Administratīvajā
tiesā.
VI NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
15. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas
novads” un ievietoti pašvaldības mājas
lapā www.skrundasnovads.lv
16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas likuma
„Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 9/2014
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā”
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts kā p/a „Sociālais dienests” iniciatīva, lai sniegtu
pamatojums
atbalstu ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām, pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
noteikts, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas
savukārt, nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.
Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo
statusu apliecinoša izziņa.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Skrundas novada pašvaldībā aktuāla ir nepieciešamība sniegt atbalstu personām vai mājsaimniecībām.
Lai pašvaldība varētu sniegt sociālo palīdzību visām iedzīvotāju
kategorijām, nepieciešams noteikt ienākumu līmeni, līdz kura
sasniegšanai ģimenēm (personām) var tikt piešķirts maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

Informācija par saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

Informācija par administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu piemērošanā vērsties Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” ar iesniegumu.
Uzklausīti iedzīvotāju priekšlikumi iedzīvotāju sapulcēs pagastu
pārvaldēs un pašvaldībā.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja L.Robežniece

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2015
„Skrundas novada pašvaldības 2015.gada budžets””
Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem”
1. Apstiprināt 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumus 7 141 253 EUR apmērā,
t.sk.
1.1.0.0 kodā – Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis - 1 765 471.4.1.0.0 kodā – Nekustamā īpašuma
nodoklis - 290 771.8.6.0.0 kodā – Procentu ieņēmumi par
kontu atlikumiem - 20.9.4.0.0 kodā – Valsts nodevas, ko
ieskaita pašvaldību budžetā - 3 600.9.5.0.0 kodā – Pašvaldību nodevas
- 1 000.10.1.0.0 kodā – Naudas sodi
- 7 000.13.1.0.0 kodā – Ieņēmumi no ēku un
būvju īpašuma pārdošanas - 6 000.13.2.0.0.kodā – Ieņēmumi no zemes,
meža īpašumu pārdošanas - 4 000.-

18.6.2.0 kodā – Pašvaldību saņemtie
valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim - 944 155.18.6.3.0 kodā – Pašvaldību no valsts
budžeta iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības līdzfinasētiem projektiem - 2 406 695.18.6.4.0.kodā – Pašvaldību budžetā
saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda - 1 126 795.18.6.9.0 kodā – Pārējie pašvaldību
budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu
transferti - 255 764.19.2.0.0 kodā - Pašvaldību saņemtie
transferti no citām pašvaldībām - 55700.21.3.0.0 kodā – Ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi -269 982.21.4.0.0 kodā – Pārējie neklasificētie
budžeta iestāžu ieņēmumi - 4 300.2. Apstiprināt 2015.gada pamatbudžeta izdevumus 8 794 951 EUR apmērā,
t.sk.

01.000 – Vispārējie valdības dienesti
- 730 157.03.000 – Sabiedriskā kārtība un drošība - 103 237.04.000 – Ekonomiskā darbība
- 79 480.06.000 – Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana - 3 516 802.07.000–Veselība - 469 994.08.000 – Atpūta, kultūra un reliģija
- 693 923.09.000 – Izglītība -2 471 530.10.000 – Sociālā aizsardzība
- 729 828.Atbilstoši EKK:
1100.- Atalgojums - 2 162 283.1200.- Darba devēja VSAO iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas
- 646 748.2100.- Komandējumi un dienesta
braucieni - 13 255.2200.- Pakalpojumi - 1 366 361.2300.- Krājumi, materiāli, energore-

sursi, preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000 - 629 634.2400. – Izdevumi periodikas iegādei
- 7 195.2500. – Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi - 9 540.4200.- Procentu maksājumi iekšzemes
kredītiestādēm
- 22 000.6200.- Pensijas un sociālie pabalsti
naudā - 104 434.6300.- Sociālie pabalsti natūrā
- 53 600.6400.- Pārējie klasifikācijā neminētie
maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas - 74 500.7200. – Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti - 87 236.5100.- Nemateriālie ieguldījumi
- 350.5200.- Pamatlīdzekļi - 3 617 815.3. Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu
atlikumu gada sākumā, – 1 123 678.EUR

Apstiprināt pamatbudžeta līdzekļu atlikumu gada beigās, - 433 971.-EUR
Finansēšana aizņēmumiem ( pluss/
mīnuss), pluss 963 991.- EUR
4. Apstiprināt speciālā budžeta ieņēmumus 149 335 EUR apmērā, t.sk.
18.6.2.0. kodā – Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem -149 335.5. Apstiprināt speciālā budžeta izdevumus 192 367 EUR apmērā, t.sk.
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām:
06.000 – Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana - 192 367.Atbilstoši EKK:
2200. – Pakalpojumi - 192 367.6.Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā, – 53
032.- EUR
Apstiprināt speciālā budžeta līdzekļu
atlikumu gada beigās, – 10 000.- EUR
Domes priekšsēdētāja
L.Robežniece

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2015
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli”
5.panta 1.1, 3. un 4.daļu
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Skrundas novada pašvaldība
piešķir nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus atsevišķām nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par Skrundas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošiem nekustamiem īpašumiem.
2.Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi no aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas piešķirami
šādos gadījumos:

SKRUNDA

2.1. trūcīgām personām, kurām Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” piešķīrusi trūcīgās
personas statusu - 90% apmērā no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas par to periodu, kurā nodokļa
maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam attiecībā uz likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas
2.punktā un 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem
piekritīgo zemi,
2.2. maznodrošinātām personām,
kurām Skrundas novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests” piešķīrusi
maznodrošinātas personas statusu - 50%
apmērā no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par to periodu, kurā

NĪKRĀCE

RAŅĶI

nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2daļā
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa
objektiem un tiem piekritīgo zemi,
2.3. vientuļiem pensionāriem vecākiem par 70 gadiem – 50% apmērā no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas,
2.4. nestrādājošiem 1.grupas invalīdiem - 50% apmērā no aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas,
2.5. personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu vai
1.grupas invalīdu, kurš ir šīs personas
bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais,
kāds no vecākiem vai vecvecākiem -

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

50% apmērā no aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas,
2.6. personām, kuras piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā 25% apmērā no aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas,
2.7. personām, kuru ģimenes cietušas
ugunsgrēka nelaimē - 90% apmērā no
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa
summas,
2.8. fiziskām vai juridiskām personām - nekustamā īpašuma īpašniekam,
nomniekam vai lietotājam par zemi, zem
kuras atrodas maģistrālie komunikāciju
tīkli - 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība:

NĪKRĀCE

RAŅĶI

3.1. personai, kurai saskaņā ar saistošo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunkta
nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem,
atvieglojumus piešķir, balstoties uz
Skrundas novada pašvaldības vienotās
informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem,
3.2. personai, kurai saskaņā ar saistošo
noteikumu 2.3.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem, atvieglojumus
piešķir, balstoties uz Skrundas novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto informāciju par vientuļiem pensionāriem vecākiem par 70
gadiem,
Turpinājums 6.lpp.

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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Turpinājums no 5.lpp.
3.3. personai, kurai saskaņā ar saistošo
noteikumu 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunkta
nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumiem,
Skrundas novada pašvaldībā iesniedz
iesniegumu, kurā norāda atvieglojuma
piešķiršanas pamatojumu, pievienojot
nepieciešamos dokumentus (veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas
- VDEĀK izziņas, invalīda apliecības vai
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju, uzrādot
dokumenta oriģinālu),
3.4. personai, kurai saskaņā ar saistošo
noteikumu 2.7.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma

nodokļa atvieglojumiem, Skrundas
novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu
un izziņu no Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD) par to, ka
īpašumā noticis ugunsgrēks,
3.5. personai, kurai saskaņā ar saistošo
noteikumu 2.8.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem, Skrundas
novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu.
4. Ja nodokļu maksātājs, kurš pieprasījis nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu, atbilst vairākām saistošo
noteikumu nekustamā īpašuma nodokļu
maksātāju kategorijām, tad atvieglojumi
piemērojami par vienu no tām, pēc nodokļa maksātāja izvēles.
5. Nodokļu atvieglojumi tiek piemēro-

ti uz 1 (vienu) gadu. Pēc termiņa beigām
nodokļa atvieglojumu pieprasītājam ir
tiesības atkārtoti pieprasīt atvieglojumu
piemērošanu.
6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas
gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja
iesniegums, ja attiecīgā šo saistošo noteikumu punktā nav atrunāts savādāk.
7. Ja nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs, kuram saskaņā ar šo saistošo
noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz
nodokļa atvieglojumiem, iesniedz iesniegumu Skrundas novada pašvaldībā:
7.1. līdz 1.februārim - atvieglojumus
piemēro par tekošo taksācijas gadu,
7.2. pēc 1.februāra - atvieglojumus
piemēro ar nākamo mēnesi pēc iesnie-

2015.gada 6.februāris
guma iesniegšanas.
8. Lēmumus par likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantā
noteikto nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu, pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības
vienotās informācijas sistēmas datiem
par personas atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem, Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” sniegtās informācijas par
vientuļiem pensionāriem vecākiem par
70 gadiem, uz personas iesniegumu par
atvieglojuma piešķiršanu, un izvērtējot
dokumentus, kas apliecina personas
atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, pašvaldības vārdā pieņem
Skrundas novada pašvaldības nodokļu

administrators.
9. Skrundas novada pašvaldība saistošajos noteikumos noteiktos nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļa maksātājam pašvaldības
budžetā ir ieskaitāmo nodokļu parādi.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010.gada 28.janvāra
saistošie noteikumi Nr.3/2010 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 2/2015
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā”
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības
Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Skrundas novadā” pieņemti,
pamatojums
pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 5.panta 1.1, 3. un 4. daļu.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 11.daļa nosaka, ka „Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā piešķīrusi
trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu-trūcīgām personām 90 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas un maznodrošinātām
personām-līdz 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi”, 3.daļa
nosaka, ka „Pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām”,
un 4.daļa nosaka, ka „Atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa
atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013.gada 18. decembra regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību
107. Un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. Ja minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktais de minimis
atbalsta apmērs tiek pārsniegts, pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir jāsaņem Eiropas Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta
atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību”

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā, tiek prognozēta pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neliela samazināšanās.

Informācija par saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.
Skrundas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja L. Robežniece

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2015
„Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem””
Pamatojoties uz Latvijas Republikas
Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem” (publicēti 2013.gada
20.decembra Skrundas novada pašvaldī-

bas informatīvajā izdevumā „Skrundas
novads”) šādus grozījumus:
1. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12.1. Pabalsts tiek piešķirts skolēnu
daļējai ēdināšanas apmaksai Skrundas
novada pašvaldības dibinātajās izglītības
iestādēs.
12.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenēm,
kuras atzītas par trūcīgām. Brīvpusdienas saņem bērni, kuri mācās vispārizglī-

tojošās skolās, un apmeklē pirmskolas
izglītības iestāžu 5gadīgo un 6gadīgo
apmācības programmas.
12.3. Pabalsts tiek piešķirts bērniem,
kuriem ar Skrundas novada bāriņtiesas
lēmumu noteikta aizbildnība vai kuri
ievietoti audžu ģimenēs.
12.4. Pabalsts tiek piešķirts Skrundas
novada daudzbērnu ģimenēm.
12.5. Pabalsts tiek piešķirts, pa-

matojoties uz vecāku iesniegumu, un
izsniegts talonu veidā katra mēneša 1.
un 15.datumā.”,
2. Aizstāt 13.1.1.punktā skaitli „115”
ar skaitli „160”,
3. Aizstāt 13.1.2.punktā skaitli „45”
ar skaitli „100”,
4. Papildināt 15.1.3.punktu pēc vārda
„nestrādājošas” ar vārdu „vientuļas”,
5. Izteikt 15.1.4.punktu šādā redak-

cijā:
„15.1.4. Atsevišķi dzīvojošas personas
ar invaliditāti un Černobiļas AES seku
likvidētāji, kuru pensijas lielums ir līdz
230 EUR mēnesī.”,
6. Aizstāt 15.1.5.punktā skaitli „220”
ar skaitli „230”.
Noteikumi stājas spēkā 2015.gada
01.februārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.3/2015
„Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem””
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu, saistošo noteikumu grozījumu projekts tika izstrādāts kā p/a
pamatojums
„Sociālais dienests” iniciatīva, lai sniegtu materiālu atbalstu audžu ģimenēm bērnu vajadzību nodrošināšanai, kā arī atbalstu bērnu ēdināšanai skolā. Atbalsts
dzīvokļa pabalstam nepieciešams tiem pensionāriem, kuri, ņemot vērā pensiju palielināšanos, vairs neietilpst šajos noteikumos atbalstāmo mērķgrupu sarakstā.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Noteikumu grozījumi paredz palielināt ikmēneša pabalstu audžu ģimenei līdz 160 EUR mēnesī, vienreizējo pabalstu mīkstā inventāra iegādei līdz 100
EUR mēnesī. Ņemot vērā Tiesībsarga ieteikumus, tiek noteikts atbalsts brīvpusdienām audžu ģimenēs ievietotajiem bērniem.
Ņemot vērā pensiju palielināšanos, tiek arī paaugstināti noteikumos paredzētie ierobežojumi dzīvokļa pabalsta saņemšanai atbalstāmajām mērķgrupām.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsti tiek izmaksāti attiecīgo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” plānotā budžeta ietvaros.

Informācija par saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

Informācija par administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties p/a „Sociālais dienests” ar iesniegumu.
Nav.
Skrundas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja L. Robežniece

Skrundā veselības veicināšanas pasākumu gads uzsākas ar foto izstādi „Esmu brīvs!”
No februāra otrās nedēļas Skrundas
kultūras nama foajē sadarbībā ar Slimību
kontroles un profilakses centru (SPKC)
būs skatāma ceļojošā foto izstāde
„Esmu brīvs!”, kas veltīta smēķēšanas
profilaksei. Foto izstādē skatāmi astoņi
fotogrāfa Andra Arhomkina veidotie
sabiedrībā zināmu cilvēku portreti. Viņi
ir spējuši pieņemt svarīgu lēmumu savā
dzīvē – pateikt skaidru „Nē!” cigare-

SKRUNDA

tēm. Foto izstādē piedalījušās tādas
personas kā modes māksliniece Šeila
Vanaga, žurnāla „Vides Vēstis” galvenā
redaktore Anitra Tooma, mūziķis Intars
Busulis, aktrise Agnese Zeltiņa, LNT
žurnāliste Ieva Mārtiņa, Radio SWH
dīdžejs un grupas „Labvēlīgais Tips”
solists Andris Freidenfelds, žurnālists
Ansis Bogustovs un LTV raidījuma „De
Facto” redaktore Inga Šņore. Katram no
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viņiem ir savs, atšķirīgs dzīvesstāsts,
bet viņus visus vieno viņu gribasspēks
un labais piemērs, ko viņi rāda saviem
bērniem un apkārtējiem, atsakoties no
tabakas savā dzīvē.
Skrundas novads jau otro gadu ir
veselības veicinošo pašvaldību tīklā. Veselības ministrija šo gadu pasludinājusi
par onkoloģijas profilakses gadu, tāpēc
šogad vērsīsim uzmanību uz dažādiem
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onkoloģisko saslimšanu riska faktoriem,
kur viens no galvenajiem ir smēķēšana,
un ar to saistītiem profilakses pasākumiem. Smēķēšana ir viens no atkarības
veidiem, kas ietekmē dzīves kvalitāti un
kuru novērst var tikai paša griba.
Foto izstāde tapusi Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles
centra veidotās kampaņas „Ja smēķē Tu
– smēķē Tavs bērns” ietvaros”, un tās
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mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz
pasīvās smēķēšanas kaitīgumu, it īpaši
bērnu klātbūtnē.
Foto izstāde Skrundas kultūras namā
būs apskatāma līdz 28. februārim.
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Informāciju sagatavoja Daina Ābele,
veselības veicināšanas
koordinatore

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Literāru darbu konkurss
MANS SKRUNDAS NOVADS
Nolikums
NORISES VIETA
Skrundas novads
LAIKS
2015.gada 2.februāris līdz 31.marts
MĒRĶIS
Iesaistīt Skrundas novadā vai citur dzīvojošus cilvēkus literāru darbu konkursā,
lai labākos darbus izmantotu Skrundas novada pirmajā fotoalbumā. Tas tiks izdots
par godu Skrundas pilsētas 20 gadu jubilejai, kuru atzīmēs 2016.gadā. Skrundai
pilsētas tiesības piešķīra 1996.gada 23.janvārī. Pēc skaita tā ir 77. Latvijas pilsēta
un joprojām jaunākā.
LITERĀRĀ DARBA FORMA
Īss dzejolis vai neliels poētisks vēstījums prozā, kurā atklājas kādas Skrundas
novadā esošas vietas (gan dabas objekti, gan vēsturiskas ēkas vai varbūt jūsu dzimtās
sētas) noskaņas, sajūtas, pārdomas, apliecinājums savas dzimtās vietas mīlestībai.
Literāro darbu galvenie tēli var būt arī novada cilvēki.
DALĪBNIEKI
1.Skrundas novada vai citu novadu iedzīvotāji, ja literārais darbs atbilst nolikumam.
2.Konkursa dalībnieku vecums – neierobežots.
3.Ja cilvēks piedalās konkursā, ar to viņš apliecina, ka piekrīt sava radošā darba
publicēšanai fotoalbumā vai izmantošanai albuma reklamēšanai un prezentācijai.
4.Viens cilvēks var iesniegt ne vairāk kā 10 darbus.
DARBU IESNIEGŠANA
1.Darbi jāiesniedz skaidri salasāmā rokrakstā uz baltām (ne līniju un ne rūtiņu)
lapām, uz tām norādot arī autora vārdu un uzvārdu un gadu, kad darbs ir uzrakstīts. Drīkst iesniegt arī iepriekš uzrakstītus literārus darbus, ja tie atbilst konkursa
nolikumam.
2.Darbus iesniegt, ieliktus aploksnē, kuras lielums atbilst radošā darba izvēlēto
lapu lielumam. Uz aploksnes norādīt arī darba autora tālruņa numuru un e –pasta
adresi.
3.Darbus iesniegt Skrundā, Lielā ielā 1a, Ievai Benefeldei (Skrundas TV telpās). Tos var iesniegt arī Skrundas pilsētas vai bērnu bibliotēkās ar norādi – Ievai
Benefeldei, KONKURSAM. Darbus var sūtīt arī pa pastu, iekļaujoties noteiktajā
laika posmā, uz adresi Skrunda, Lielā iela 1a, LV3326, Ievai Benefeldei ar norādi
KONKURSAM.
4.Darbiem jābūt pašu rakstītiem. Konkursa rīkotāji neuzņemas atbildību gadījumā,
ja cita cilvēka rakstīts darbs tiek uzdots par savējo.
BALVAS
1.Pateicības balvas visiem konkursa dalībniekiem 2015.gada Skrundas novada
svētku laikā.
2.Tie autori, kuru darbi tiks iekļauti pirmajā Skrundas fotoalbumā, dāvanā saņems
šo fotoalbumu 2016.gada Skrundas novada svētku laikā.
Kontaktpersona – Ieva Benefelde, t.29103091, e-pasts: tvskrunda@tvnet.lv
Konkursu atbalsta Skrundas novada pašvaldība.

Elektroapgādes drošuma paaugstināšanai
AS „Sadales tīkls” plāno jaunas
apakšstacijas izbūvi Skrundā
Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti 2375 Skrundas
pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī veicinātu Skrundas pilsētas
attīstību, AS „Sadales tīkls” 2017. gadā Skrundas novadā plāno uzsākt
jaunas 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas „Skrunda” būvniecību.
Šobrīd elektroenerģijas piegādi Skrundas novada un pilsētas iedzīvotājiem,
kā arī Skrundas vidusskolai, attīrīšanas ietaisēm, Rudbāržu internātskolai –
rehabilitācijas centram u.c. lietotājiem, nodrošina 1966. gadā izbūvētā 110/20
kV apakšstacija “Rudbārži” ar kopējo jaudu 2x10 MVA (megavoltapmēri).
Apakšstacijai pieslēgtā vidējā sprieguma 20kV elektrotīkla kopgarums ir
gandrīz 500 kilometri un no apakšstacijas elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta 5100 klientu objektiem ar 15,3 milj. kWh (kilovatstundu) kopējo
gada elektroenerģijas patēriņu.
Gandrīz 50 gadu nepārtrauktas ekspluatācijas laikā gan Rudbāržu apakšstacijas ēka, gan tajā uzstādītās elektroiekārtas ir fiziski un morāli novecojušas
un vairs neatbilst mūsdienu elektroenerģijas lietotāju kvalitātes prasībām.
Elektroenerģijas lietotāju darbības specifika prasa augstu elektroapgādes
drošumu, tādēļ, lai veicinātu Skrundas novada attīstību un uzņēmējdarbību,
kā arī turpinot iesāktos elektroapgādes drošuma un kvalitātes paaugstināšanas
projektus, AS „Sadales tīkls” plāno jaunas 110/20kV apakšstacijas izbūvi
Skrundā. Lai optimizētu vidējā sprieguma elektrotīkla izvietojumu, jauno
110/20kV apakšstaciju AS „Sadales tīkls” plāno izbūvēt tuvāk Skrundai,
vienlaicīgi likvidējot esošo apakšstaciju „Rudbārži”.
Pēc apakšstacijas „Skrunda” izbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte
paaugstināsies visiem novada iedzīvotājiem, palielināsies pieļaujamā elektrotīkla slodze, radot iespēju nākotnē pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas patērētājus. Vienlaicīgi par 23 km samazināsies vidējā sprieguma
gaisvadu līniju garums, kas, savukārt, ļaus samazināt elektrotīkla uzturēšanas
izmaksas.
Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, AS „Sadales tīkls” plānveidīgi un mērķtiecīgi realizē
Skrundas novada un pilsētas elektrotīkla rekonstrukciju, un apakšstacijas
„Skrunda” izbūve būs noslēgums Skrundā un novadā dzīvojošo klientu elektroapgādes uzlabošanas projektiem. Projektu ietvaros starp Rudbāržiem un
Skrundu arī šogad tiek veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju
pārbūve par kabeļu līnijām 14,5 km garumā un jaunas apakšstacijas izbūve
ir viens no būtiskākajiem ieguldījumiem Skrundas novada elektroapgādes
drošuma paaugstināšanai.
Tatjana Smirnova
AS “Sadales tīkls” Komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823, tatjana.smirnova@sadalestikls.lv
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Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu
Ierosinātājs – AS „Sadales tīkls”
Būvniecības iecere – 110/20 kV (kilovoltu) apakšstacijas Skrunda izbūve.
Būvniecības ieceres norises vieta – „Robežnieki” Raņķu pagastā Skrundas novadā.
Būvniecības ieceres apraksts – kvalitatīvas un drošas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai AS
„Sadales tīkls” 2017. gadā Skrundas novadā plāno uzsākt jaunas 110/20 kV apakšstacijas būvniecību.
Informācija par būvniecības ieceri – ar informāciju par būvniecības ieceri un sagatavotajiem materiāliem
var iepazīties:
• AS „Sadales tīkls” mājaslapā www.sadalestikls.lv, sadaļā „Aktualitātes”;
• Skrundas novada pašvaldībā un pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.
Būvniecības ieceres prezentācija notiks –
2015. gada 17. februārī plkst. 16.00 Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 1a, Skrundā. Priekšlikumus un
viedokli rakstveida formā var iesniegt no 2015. gada 6. februāra līdz 2015. gada 6. martam, sūtot pa pastu
uz adresi AS „Sadales tīkls”, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1160 vai uz e-pastu info@sadalestikls.lv, kontakttālrunis
67726000.

2014. gads Skrundas novadā
Nozīmīgu projektu realizācija, pārmaiņas politikā, jaunas vēsmas kultūras
un sporta dzīvē, kā arī pašos cilvēkos –
tāds 2014. gads bijis Skrundas novadā.
2014. gadā gan Skrundas novada
pašvaldība, gan iedzīvotāji īstenojuši
ne vienu vien projektu. Visapjomīgākais
no tiem ir autoceļa A9 posma, kas vijas
cauri Skrundai, rekonstrukcija. Projekta
darbu beigu termiņš ir 2015. gada 31.
augusts, un to gaitā šosejas posms iegūs
pilnīgi jaunu veidolu, būtiski uzlabojot
satiksmes drošību. Rekonstruētas tika
arī Skrundas centra ietves un pilsētas
skvērs. Ievērojamas pārmaiņas piedzīvojis arī Skrundas kultūras nams, kura
foajē vasarā tika veikta grīdas un griestu
seguma maiņa, kam sekoja siltināšanas
darbi. Siltināšanas darbi veikti arī divās
novada izglītības iestādēs – Nīkrāces
pamatskolā un Skrundas vidusskolā,
kā arī, domājot par apkārtējo vidi un
izmaksu samazināšanu, tika iegādāti divi
jauni elektromobiļi būvvaldes un sociālā
dienesta darbiniekiem.
Zīmīgi, ka 2014. gadā Skrundas novads kļuva par pirmo pašvaldību Latvijā,
kura kopā ar Samariešu apvienību uzsāka projekta ”Samariešu atbalsts mājās"
īstenošanu – nu samarieši pie saviem
klientiem, vientuļajiem vecajiem ļaudīm vai cilvēkiem ar invaliditāti, dodas
ar visu aprūpei nepieciešamo aprīkotā
specializētā automašīnā, kas ir jaunums
visā pasaulē.
Aktīvi 2014. gadā bijuši arī novada
iedzīvotāji un biedrības. Apgūstot lauku
attīstības fonda līdzekļus, uzstādīti āra
trenažieri dažādām vecuma grupām un,
aktīvi piedaloties pašvaldības projektu
konkursā, atjaunoti rotaļu un atpūtas
laukumi, kā arī labiekārtoti automašīnu

Goda pilsonis Viesturs Meļķis parakstās goda pilsoņu grāmatā.
stāvlaukumi.
Saeimas vēlēšanu rezultāti 2014.
gadā ieviesa lielas izmaiņas arī Skrundas novada domē – ilggadējā domes
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga kļuva
par Saeimas deputāti, bet viņas vietā
tika ievēlēta Skrundas kultūras nama
direktore Loreta Robežniece.
2014. gadā Skrundas kultūras dzīve
iesākās ar divu kolektīvu jubilejām – 1.
februārī uz savu desmitgades koncertu
aicināja Skrundas kultūras nama deju
kolektīvs “Virši”, bet aprīļa sākumā savu
55. dzimšanas dienu svinēja Skrundas
kultūras nama sieviešu koris “Sonante”.
Savukārt savu 60 gadu pastāvēšanas

Skrundenieki aplūko jauno Samariešu apvienības aprūpes mašīnu.

Rit Skrundas vidusskolas siltināšanas darbi.
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jubileju svinēja Skrundas bērnu bibliotēka. Vērienīgi tika svinēti arī Skrundas
svētki, kuru tematika šoreiz bija veltīta
Skrundas ugunsdzēsēju darbam – galvenajā svētku dienā viņi kuplināja gājienu,
iepazīstināja interesentus ar savu darba
ikdienu un Skrundas pilskalna estrādē
kopā ar citiem skrundeniekiem ikvienu
priecēja ar uzvedumu “Kā Skrunda
tika pie ugunsdzēsējiem”. Papildus jau
ierastajiem kultūras dzīves pasākumiem
2014. gads ieviesa ne mazums jaunumu
– mazo vokālistu konkursu “Skrundas
cālēns”, modes un aerobikas deju festivālu “Aiziet!”, Tautas mākslas dienu,
1. Kurzemes vīru koru dižkoncertu,
Skrundas novada amatierteātru skati.
2014. gadā Skrundas novada iedzīvotāji arī aktīvi sportojuši. Jau tradicionāli
rosīgā gaisotnē aizvadītas novada ziemas
un vasaras sporta spēles, kā arī skrējiens
“Skrundas pilskalns 2014”, gada sākumā
noslēdzās 14. Skrundas atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem. Arī sporta dzīve
neiztika bez jaunām vēsmām, jo pēc
ilgāka pārtraukuma Skrundas novadā atgriezās autosporta sacensības – šoreiz te
tika organizēts minirallija kausa izcīņas
standarta automašīnām ceturtais posms
"Skrunda 2014".
Visi labie darbi ar laiku tiek pamanīti
un atzinīgi novērtēti. Tā Skrundas svētku
laikā jau par tradīciju kļuvusi Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma
piešķiršana kādam no cilvēkiem, kurš
daudz darījis novada labā. 2014. gadā
savu lappusi īpašajā Skrundas novada
Goda pilsoņu grāmatā parakstīja Viesturs
Meļķis. Atzinīgi novērtēts arī nīkrācnieces Santas Knopkenas darbs, kura
Labklājības ministrijas konkursā atzīta
par labāko sociālo darbinieci Latvijā.
Lai arī 2015. gads mums visiem izdodas tikpat ražīgs!
Informācija apkopota pēc Skrundas
TV veidotā raidījuma „2014.gads Skrundas novadā”.
Foto - Alans Perševics,
Ieva Benefelde

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

8

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Sākušās Skrundas novada atklātās 3.ziemas sporta spēles

Datums

Sacensību
sākums

Sporta disciplīna

Sacensību vieta

Atbildīgais

1.februārī

pl.11:00

Sacensības novusā pa
pāriem

O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē.

Didzis Pilskungs t.29520800

7.februārī

pl.11:00

Zemledus makšķerēšana

Dzeldā, Lankalnu HES

Aivars Zaļkalns t.26542586

8.februārī

pl.11:00

Sacensības telpu futbolā
(4 + 1)

Skrundas Profesionālās
vidusskolas sporta zālē

Artis Dziemids t.29149823

14.februārī

pl.11:00

Sacensības hokejā

O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta laukums

Pieteikties līdz 13.februārim
pl.17.00!!!
Didzis Pilskungs Tel.29520800
Artis Dziemids t.29149823

14.februārī

pl.11:00

Individuālās sacensības
šahā

Skrundas kultūras namā

Pieteikties līdz 13.februārim
inita.kirshe@inbox.lv vai pa
t.29198606

15.februārī

pl.11:00

Individuālās sacensības
dambretē

Skrundas kultūras namā

Pieteikties līdz 13.februārim
inita.kirshe@inbox.lv vai pa
t.29198606

15.februāris

pl.11:00

Florbols (5+1)

Skrundas Profesionālās
vidusskolas sporta zālē

21.februārī

pl.11.00

Sacensības telpu strītbolā
3:3

Skrundas vidusskolas
Komandu pieteikt Aivitai Emersporta zālē
bergai pa t.29570360 vai www.
draugiem.lv

Armands Freidenfelds
t.27863761

21.februārī

pl.13:00

Sacensības jauktajām komandām volejbolā (4 vīrieši
+ 2 sievietes)

Skrundas vidusskolas
Komandu pieteikt Aivitai Emersporta zālē
bergai pa t.29570360 vai www.
draugiem.lv

22.februārī

pl.11:00

Sacensības kāršu spēlē
„Zolīte” komandām (neatkarīgi no dzimuma 4 spēlētāji)

Skrundas kultūras nama
zālē

Arvis Brizga
t.26389788

22.februārī

pl.13:00

Distanču slēpošana. Distances garums - sievietēm 3
km, vīriešiem 5 km.

Skrundā, Gruntskalnu
trasē pie Ventas kalna

Zigurds Konušs
t.26408417

1.martā

pl.11.00

Sacensības galda tenisā

Skrundas vidusskolas
sporta zālē

Uģis Jansons
t.26443351
un Ilze Rutka

2015.gada 6.februāris

Notikumu kalendārs
Skrundā

6.februārī pl.17.30 Skrundas k/n 3.stāva zālē seminārs „Saules gads.
Gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas un to īstenošanas iespējas mūsdienās”. Sarma Ūpe aicina uz sarunu un dalīties pieredzē ikvienu, kam interesē
latviskā dzīves ziņa.
13. un 27.februārī alternatīvās aprūpes dienas centrā pēdu aprūpi veiks
podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
14.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā jauniešu deju kolektīva
„Tikai tā” draugu koncerts.
No 16.februāra līdz 16.martam Skrundas kultūras namā Liepājas tautas
mākslas studijas „Liepava” izstāde „Zili, zaļi brīnumi”.

Raņķos

12.februārī pl.15.00 Raņķu bibliotēkas telpās mācīsimies gatavot apsveikuma kartītes 3D tehnikā. Līdzi pincete, šķēres. Dalības maksa 1.00
EUR. Sīkāka informācija pie Aijas Zemes.
24.februārī pl.14.00 Raņķu pasākumu zālē pasākums ”Mans vaļasprieks”. Nāc un iepazīstini ar savu, saviem vaļaspriekiem- rokdarbiem,
dārza darbiem, sēņošanu, dzeju, tortu cepšanu, krustvārdu mīklu minēšanu
un citiem. Sīkāka informācija pie Aijas Zemes.

Nīkrācē

7.februārī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā Kvilinga darbnīca. Aicinām
piedalīties visus interesentus, kas vēlas pavadīt radoši savu brīvdienu.
11.februārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā - nodarbība “Kopā ar mammu”.
Gatavosimies Valentīndienas svētkiem - ko mēs varētu gardu likt galdā
un kā apsveikt savus tuvākos? Sīkāka informācija par to, kas jāņem līdzi,
saieta namā pie Ingas.
27.februārī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā - “Jēkabam Janševskim 150”. Kopā ar Nīgrandes vēstures klēts vadītāju Līviju Urbāni un Nīkrāces
amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem ielūkosimies rakstnieka daiļradē
un dzīves gājumā.

Rudbāržos

14.februārī pl.20.00 Rudbāržu k/n muzikāla dzejas kompozīcija „Mīlestība divreiz neatnāk...”. Pl.21.30 balle kopā ar muzikantiem no Kuldīgas.
Biļetes iepriekšpārdošanā - 2.00 EUR, pasākuma dienā – 3.00 EUR.

Visās sacensību dienās, kuras notiek telpās katram sportistam vienu reizi būs iespēja piedalīties sacensībās dartā!

Bibliotēku ziņas
10.februārī pl.13.30 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas pilsētas bibliotēka aicina visus interesentus uz Ineses
Ziņģītes vadītajām veselības un optimisma mācībām “Sarunas par veselīgu dzīvošanu”.
Skrundas Bērnu bibliotēkā
16. februārī grāmatu maiņas diena Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”.
18.februārī Skrundas vidusskolas pirmklasniekiem „Bibliotēkas stunda”.
18.februārī Skrundas Bērnu bibliotēkas lasītāju komanda dosies uz starpbibliotēku konkursu „Grāmatu risks”, kas notiks
Pelču bibliotēkā.
Visu februāri bibliotēkā skatāma informatīva izstāde „Dabas simboli 2015”.
Visu mēnesi aicinām pieteikties bibliotēkas lasītājus foto konkursam „Raiņa un Aspazijas dzejoļi foto mirkļos”.
Raņķu bibliotēkā
Visu februāri apskatāma Brigitas Dumfas rokdarbu izstāde
19.februārī Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Metodiskā diena Kuldīgas bibliotēkā.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
2014. gads Skrundas novadā noslēdzies ļoti cerīgi, jo decembra pēdējās
nedēļās reģistrēti 5 jaundzimušie, un
jaunais gads sācies tikpat daudzsološi –
janvārī iedzīvotāju skaitu papildinājuši
4 bērniņi. Decembrī reģistrētas 4 meitenītes un puisītis, janvārī – 3 meitenītes
un puisītis.
Kopumā 2014.gadā Skrundas novadā
piedzimuši 30 bērniņi: Skrundā - 12
(8 meitenītes un 4 puisīši), Skrundas
pagastā - 6 (4 meitenītes un 2 puisīši),
Jaunmuižā - 3 (meitenīte un 2 puisīši),
Rudbāržu pagastā - 4 (2 meitenītes un
2 puisīši), Nīkrāces pagastā - 3 (2 meitenītes un puisītis), Raņķu pagastā - 2
(meitenīte un puisītis). 18 meitenītes un

12 puisīši. Divus vārdus vecāki devuši
2 meitenītēm – Gabriela Keita un Līga
Sendija, un vienam puisītim – Ralfs
Ernests. Aizvadītajā gadā puisīšiem doti
tādi stipri un latviski vārdi kā Kārlis,
Toms, Ernests, Edvards, meitenītēm
– Līga, Dārta, Maija, Dzidra, Alise.
Ir 2 Hannas, Nikolas, Martas, Keitas.
Visromantiskākais vārds – Jasmīna. Vēl
vecāki izvēlējušies vārdus: Markuss,
Haralds, Gabriela, Raitis, Sendija, Ralfs,
Renāte, Rebeka, Stefans, Andis, Adrians,
Raivo, Krista, Sintija, Patriks.
Bērniņi piedzimuši 9 laulātiem pāriem, 17 bērniņiem mamma un tētis nav
reģistrējuši laulību, bet par 4 mazulīšiem
rūpes uzņēmušās mātes. 5 bērniņi ir

Dzimtsarakstu nodaļa sveic zelta pāri
Ausmu un Gunāru Martinsonus,
kuri Ziemassvētku vakarā – 24.decembrī, svinēja Zelta kāzu jubileju!
Labu darīt var lēnām un ilgiKā tīteni audzēt aiz loga;
Mīlēt un atbalstīt maigi,
Nesaukt vārdā, bet
Pieskarties silti –
Ar sirdi.
Lai katra nākamā diena atnes prieku un labas sajūtas, lai stipra
veselība un gandarījums par to, ka esat kopā tik daudzus bagātus un
piepildītus gadus!

pirmie savās ģimenēs, 16 bērniņi ir otrie
ģimenē, 6 bērniņi ir trešie ģimenē, 2
ģimenēs sagaidīti ceturtie bērniņi, ir arī
sestais bērniņš ģimenē.
Janvārī bērniņi reģistrēti vecākiem
Raņķos, Nīkrācē, Skrundas pagastā un
Skrundā.
Apsveicam Alises, Unas, Milanas
un Markusa vecākus! Lai laimīgi un
mīlēti aug mazulīši!
Īpaši sveicam Boginsku ģimeni,
kurā mazulīte Milana ir ceturtais
bērniņš.
2014.gadā Skrundas dzimtsarakstu
nodaļā laulības noslēguši 52 pāri, 5
reģistrējuši laulību baznīcā.
11 pāri ir mūsu novada iedzīvotāji, 4
līgavas no Skrundas novada reģistrējušas laulību ar citu novadu puišiem. No
citiem novadiem laulību reģistrējuši:
6 Saldus novada pāri, 4 Liepājas un 4
Ventspils pāri, 3 Jūrmalas, 2 Kuldīgas
un 2 Aizputes pāri, 1 pāris no Viesītes.
Cilvēku loks aptver plašu Latvijas
ģeogrāfiju: Rucava, Grobiņa, Brocēni,
Tukums, Cēsis, Dobele, Madona, Salas
novads. Skrundas muižā laulību reģistrējuši arī jaunieši no Sanktpēterburgas.
Visiecienītākā laulības reģistrācijas
vieta ir Skrundas muiža, īpaši vasarā,
kad ceremoniju iespējams baudīt ārpus
telpām. Šo iespēju izmantojis 21 pāris,
15 pāri reģistrējuši laulību Skrundas
kultūras namā, Piena muižā 6 pāri, bet
10 pāri citā ceremonijai piemērotā vietā.

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.

Sirdī skrien sajūtu putnu pulks,
Un mēs gribam, lai tā arī paliek!

Šajā gadā 23.janvārī Piena muižā laulību reģistrēja
Ieva Vitkovska un Toms Sīpols no Saldus novada.
Apsveicam jauno Sīpolu ģimeni!

2014.gada decembra pēdējās 2 nedēļās un
2015.gada janvārī aizsaulē aizgājuši
Vārds, uzvārds
JONAS DREIMANIS

Dzimšanas dati, adrese
03.11.1948.
Meža iela 6-6, Skrunda

Miršanas dati
08.12.2014.

ILMĀRS
OZOLNIEKS

24.06.1930.
Cieceres iela 1-4, Ciecere, Skrundas
pag., Skrundas novads

15.12.2014.

ANNA VICINSKA

30.05.1939.
Rīgas iela 14-3, Sabile, Talsu
novads

17.12.2014.

JĀNIS BUTA

16.08.1956.
Jubilejas iela 7-9, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads

27.12.2014.

ZIEDONIS
GRABOVSKIS

01.05.1967.
„Lieplejas” Sieksāte, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads

24.12.2014.

ZIGRĪDA
BĀRTNIECE

06.12.1925.
„Dobeļi”, Kalvenes pag., Aizputes
novads

02.01.2015.

GUNĀRS DONIS

14.10.1939.
Ventas iela 14-3, Skrunda

14.01.2015.

ANDRIS GUDRUPS

02.08.1936.
Robežu iela 2-7, Skrunda

14.01.2015.

ALBĪNA MANGUŽA

04.01.1926.
„Cērpiņi”, Skrundas pag., Skrundas
nov.

04.01.2015.

JUSTINA
ANTOŅINA
STAŅEVIČA

04.04.1939.
Jubilejas iela 2-6, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads

17.01.2015.

JUSTINS
MANEGIRDS
ŽVINKLIS

24.09.1944.
„Birztalas”-2, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads

06.01.2015.

ELMĀRS BLŪMS

28.03.1949.
„Cepļi „, Skrundas pag., Skrundas
novads

05.01.2015.

ADELE LUPEIKA

10.02.1934.
Liepājas iela 36, Skrunda

14.01.2015.

Aizvadītajā gadā mūžībā pavadīti 69 cilvēki.

