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Nāc uz sapulcēm un jautā!

Labdien, lasītāj!

Ivars Grundmanis

Skrundas novada Attīstības
komitejas vadītājs, deputāts.
Esam gandrīz aizvadījuši
īso, bet bargo ziemu, kad
daudziem cilvēkiem nācās salt
savos mājokļos un cīnīties ar
aizsalušiem ūdensvadiem.
Man marta mēnesis saistās ar
mana vārda svētkiem un pirmo
pavasara putnu čivināšanu, paša
pavasara iestāšanos un mēnesi,
kad jākoncentrējas veicamajiem
darbiem līdz rudenim.
Februārī aizvadījām, manuprāt,
muļķīgāko referendumu Latvijas
valsts vēsturē. Mūsu valstī
nav vietas citai Latvijas valsts
valodai kā vienīgi latviešu.
Pildot Skrundas novada
pašvaldības deputāta pienākumus
un vadot attīstības komiteju
Skrundā, reizi mēnesī nākas
doties uz Latvijas Pašvaldības
savienību Rīgā, kur tehnisko
problēmu komitejā kopīgi ar
kolēģiem no citiem novadiem
nākas lemt par dažādiem
jautājumiem, kas skar visus
Latvijas iedzīvotājus. Ne vienmēr
visas lietas, ko Latvijas valdība
vēlas realizēt it kā iedzīvotāju labā,
nonāk pie likumdevējiem. Latvijas
Pašvaldību savienība ir pietiekoši
liels spēks, lai noraidītu nepareizus
lēmumus un virzītu mūsu
iedzīvotājiem labvēlīgus likumus.
Marts ir mēnesis, kad uzņēmējiem
un pašvaldībām ir jāpieņem lēmumi
par elektroenerģijas piegādātāju
turpmākajam periodam, jo ar šī
gada 1 aprīli mūsu valsts visiem
elektroenerģijas patērētājiem, kuru
izmantotās ievadstrāvas lielums ir
lielāks par 100 A, elektroenerģija
jāpērk brīvajā tirgū un līgums
jāslēdz ar diviem uzņēmumiem par
piegādi un pašu elektroenerģiju.
Par Skrundas novada attīstību
domājot, uzskatu, ka izvēlētais
ceļš ir pareizs. Projekti tiek
realizēti visos novada pagastos
kredītresursu pieejamības
robežās. Man kā Rudbāržu
pagasta iedzīvotājam ir liels prieks
par plānoto projekta realizāciju
šogad, t.i., divu ielu remontu
pagasta centrā. Lai Jums saulains
šis pavasara mēnesis – marts!
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2012. gada Skrundas novada Domes deputātu un pašvaldības darbinieku
ikgadējās tikšanās ar iedzīvotājiem uzsākās 22.februārī Nīkrāces pagastā.
Līdz martam iedzīvotāju sapulces notika arī Rudbāržos un Raņķos. Pašvaldības
vadītāja Nellija Kleinberga informēja iedzīvotājus par 2011. gada izpildīto
budžetu un paveiktajiem darbiem, kā arī ieskicēja šā gada iespējas. Lai sniegtu
atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, uz tikšanos ieradās ne tikai pārvaldnieki
un pārvaldes darbinieki, bet arī pašvaldības un to iestāžu darbinieki, nozaru
speciālisti.
Apkopojām galvenos sapulcēs izskanējušos iedzīvotāju jautājumus un
atbildīgo amatpersonu atbildes.
Nīkrāces saieta namā pulcējās ap 30 iedzīvotājiem. Uzdotie jautājumi.
J. Vai mājai Ziedu ielā 3, Dzeldā, ir uzkrājums?
A. Jā, uzkrājums ir 325 LVL. (R.Brūveris)
J. Tukšajos dzīvokļos regulāri ir jāatgaiso radiatori. Pie kā vērsties, lai
iekļūtu dzīvoklī un tos atgaisotu? Pie kā ir atslēgas, kam paziņot par problēmu?
A. Ja Nīkrāces pagasta iedzīvotājiem rodas problēmas komunālajā jomā,
tad sazinieties ar Valdi Pēdu. (T.26109471.) (A.Rudzroga)
J. Vai maksa par ūdensskaitītāja blombēšanu visā Skrundas novadā ir
vienāda? Un kādēļ iedzīvotājiem ir jāmaksā par to atsevišķi?
A. Jā, maksa par ūdensskaitītāja blombēšanu ir vienāda visā Skrundas
novada teritorijā. Maksu par šo pakalpojumu nav iespējams ievērtēt tarifā
par dzeramo ūdeni, tas ir atsevišķs pakalpojums, kurā ūdens skaitītājs tiek
pārbaudīts un blombēts. (A.Rudzroga)
J. Vai par bojājumu ūdens tornī maksās iedzīvotāji?
A. Iedzīvotājiem jāmaksā par patērēto ūdeni. Tāpēc par bojājumu ūdenstornī
iedzīvotājam nav jāmaksā. (A.Rudzroga)

J. Kam paziņot, zvanīt par komunāla rakstura problēmu Nīkrāces pagastā
pēc darba laika vai brīvdienās?
A. Vispirms vajag sazināties ar Valdi Pēdu (26109471), nepieciešamības
gadījumā ar Rihardu Brūveri (26554937), Aivaru Rudzrogu (29126785).
(A.Rudzroga)
J. Kādēļ atslēdznieka pakalpojums ir tik dārgs- 6 Ls /h?
A. Atslēdznieka darba pakalpojuma cenā ietilpst transporta izmaksas,
aprīkojuma noma, darba alga. (A.Rudzroga)
J. Vai stallīšos var likt ūdens skaitītāju?
A. Skaitītājs tiks likts pie ūdens pievada, kas ienāk vienā stallītī.
Iedzīvotājiem ir jāvienojas un jāuzņemas atbildība par ūdens vienādu sadali
pa pārējiem stallīšiem, kā arī par tā ievilkšanu. (A.Rudzroga)
J. Mājai Dzeldā, Ziedu ielā 6, nav pagraba, un ūdensvads ir vecajā
siltumtrasē. Tas nedarbojas un ūdens salst ciet, kā risināt šo problēmu?
A. Šī problēma nav vienkārši atrisināma. Tā radusies centrālās siltuma
sistēmas likvidācijas dēļ. Iespējams, ūdens sistēma ar siltuma sistēmu bija
izbūvēta pa vienu un to pašu trasi vai ļoti tuvu, tāpēc ūdens neaizsala.
Risinājums- ūdensvads ir jāierok dziļāk zemē. Jāmeklē finanses darbu
veikšanai. (A.Rudzroga)
J. Kādi siltināšanas darbi ir plānoti Ziedu ielā 1?
A. Pašreiz mājai ir izveidojies Ls 284.- liels apsaimniekošanas maksas
uzkrājums. Šai ēkai ir nepieciešams siltināt paneļu jumtu. Jumta siltināšanas
darbu tāme ir Ls 6050.- . Tas nozīmē, ka uzrājums tiks uzkrāts, lai sasniegtu

Jautājumu uzdod raņķeniece Lidija Birzniece
nepieciešamos finanšu līdzekļu apjomu paneļu jumta siltināšanai. (R.Brūveris).
J. Pie Ziedu ielas 1 mājas regulāri tiek izbraukāta zaļā zona. Ko lai darām?
A. Skrundas novada saistošo noteikumu Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību
Skrundas novadā” 14. punkts ”Par labiekārtojuma, apstādījumu uzturēšanas
un aizsardzības noteikumu pārkāpšanu” paredz:
14.1. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un citu arhitektūras
formu (solu, gaismekļu, atkritumu urnu u.c.), apstādījumu, kā arī sabiedriskā
īpašuma bojāšanu, iznīcināšanu vai patvaļīgu pārvietošanu uzliek naudas
sodu līdz Ls 150,00.
14.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un citu arhitektūras
formu (solu, gaismekļu, atkritumu urnu u.c.), apstādījumu, kā arī sabiedriskā
īpašuma bojāšanu, iznīcināšanu vai patvaļīgu pārvietošanu, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu
no Ls 50,00 līdz Ls 250,00.
Ja redzat šādu pārkāpumu, piefiksējiet automašīnu, tās saimnieku un ziņojiet
Skrundas novada pašvaldības policistam Normundam Eihem pa t. 29258421
vai e-pastu: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv. (N.Kleinberga, A.Rudzroga)
23.februārī pašvaldības pārstāvji tikās ar Rudbāržu pagasta
iedzīvotājiem. Te ieradās ap 30 cilvēku. Uzdotie jautājumi.
J. Kā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis dzīvoklim?
A. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts gan privatizētajiem, gan
īres dzīvokļiem no tā kadastrālās vērtības. (A. Kāpiņa)
J. Vai ir domāts par alternatīvu apkures veidu Rudbāržos?
A. Jā, ir domāts, bet alternatīvās apkures ieviešanai ir savi plusi un mīnusitie jāizsver. Bet šogad tas nebūs. (A. Rudzroga)
J. Ēkai Jubilejas ielā 3 pa spraugām paneļos nāk iekšā ūdens, ko darīt?
A. Mājai ir labs uzkrājums, jo iedzīvotāji ir apzinīgi veikuši maksājumus. Ja
mājas iedzīvotāji vienojas par finanšu ieguldījumiem ēkā, var tik iesniegts projekts par ēkas siltumnoturības pasākumu veikšanu. (A. Rudzroga, R. Brūveris)
J. Dzīvojamās ēkas „Sarmas” īpašnieks ir SIA „Korkalns”. Vai pašvaldība
var ietekmēt uzņēmēju, lai tas labāk rūpējas par māju, tajā esošajām
komunikācijām un tās teritoriju.
A. Ir veiktas vairākas pārrunas ar īpašnieku. Ir pat piedāvāts mājas nodot
apsaimniekošanā SIA „ Skrundas komunālā saimniecība”. Diemžēl mājas
īpašnieks nav izrādījis interesi. (N. Kleinberga)
J. Pagasta centrā tika uztaisīta smilšu kaste, bet smiltis tajā nav iebērtas.
A. Jā, rudenī mēs šo lietu neizdarījām, bet līdz aktīvajai sezonai tas tiks
tuvākajā laikā izdarīts.(A. Zalgauckis)
J. Kāpēc nekopj visu pagasta centru?
A. Pagasta centrā ir gan pašvaldībai, gan privātīpašumā esošas teritorijas.
Pašvaldībai piederošie īpašumi tiek apkopti. Privātīpašumus mēs nekopjam.
(A.Zalgauckis)
J. Kāpēc pie katras mājas ir atkritumu urna un maksa arī ir dažāda? Vai
nevar izveidot vienotu laukumu un noteikt vienotu maksu?
A. Jā, tas ir iespējams. Bet tad iedzīvotājiem ir jāvienojas par vēlamo atkritumu laukuma vietu. (A.Rudzroga)
J. Komunālo pakalpojumu rēķinā ir aile „Elektroenerģijas patēriņš” – kā
tas tiek aprēķināts?
A. Tas tiek aprēķināts katrai mājai atsevišķi pēc mājas iekšējā patēriņa.
(A.Rudzroga)
J. Vai ir plānots sakārtot Dīķu ielu?
A. Tur vispirms ir nepieciešams novadīt ūdeni nost no ceļa. Un grāvis ir
privātīpašnieka zemē. (A.Zalgauckis)
Turpinājums 6.lpp.

Vēl Skrundas novada pašvaldības
iedzīvotāju sapulces notiks:

26.martā pl.17.00 Lēnu ciema centrā
27.martā pl.17.00 Smilgu ciema centrā
28.martā pl.17.00 Sieksātes bibliotēkā
19.aprīlī pl.17.00 Jaunmuižā
4.maijā pl.11.00 Kušaiņos, pl.13.00 Saveniekos.

Atbildes gatavi sniegt deputāti.
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Vai Tev ir līgums par atkritumu apsaimniekošanu?

ĪSUMĀ

Lai samazinātu atkritumu
daudzumu dabā un pievērstu
uzmanību apkārtējās vides
tīrībai, martā Skrundas novada
pašvaldība uzsāks iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanas līgumu
pārbaudi.
Arvien jaunas nelegālas
izgāztuves

Vajadzīgi gidi
Aicinām pieteikties Skrundas novada iedzīvotājus, kuriem ir zināšanas
un arī vēlēšanās vadīt ekskursijas kā
gidiem pa Skrundas novadā esošiem
apskates objektiem. Ir iespēja
organizēt gidu apmācības. Lūdzu
interesentus pieteikties Skrundas
novada domē pie Gunas Skrebeles.
T.29421665; 63350461, e-pasts:
guna.skrebele@skrunda.lv. Šobrīd
apzinām iedzīvotājus, kuri vēlas savā
brīvajā laikā kļūt arī par gidu.

Tiksies ar
uzņēmējiem
Sākot ar marta mēnesi, sadarbībā
ar pagastu pārvalžu vadītājiem
Skrundas novada pašvaldības
speciāliste Guna Skrebele tiksies ar
novada uzņēmējiem, lai veicinātu
informācijas apmaiņu un apzinātu
šī brīža problēmas un atbalsta
nepieciešamību.

Par neesošām
palīgēkām
Lai ikviens nodokļu maksātājs
varētu iegūt nepastarpinātu un
objektīvu informāciju par dabā
neesošu palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests
izveidojis informatīvo tālruni 67 038
677, pa kuru ikvienam interesentam
tiks sniegta informācija par viņa
īpašumā esošām būvēm un par dabā
neesošu palīgēku dzēšanas procesu,
ko dienests līdz šā gada 1.oktobrim
piedāvā veikt bez maksas. Vairāk lasīt
šeit: http://www.vzd.gov.lv/sakums/
aktualitates/zinas/?id=824.

Lauksaimniekiem
13.martā pl.9.30 Kuldīgā,
Mārtiņzālē seminārs ,,Bioloģiski
sertificēti produktu tirgus un
produktu iepakojuma praktiskie un
dizainiskie aspekti”. Informācija pa
tālr.63050220 vai www.llkc.lv.
15.martā pl.10.00 Skrundas k/n
zālē seminārs par truškopību, paipalu
audzēšanas uzsākšanu. Lektore- Ilma
Rubene, z/s Elčuki, Grobiņas novads.
20.martā pl.10.00 Skrundas
k/n zālē seminārs -Valsts un ES
likumdošanas izmaiņas 2012. gadā;
Atbalsta saņemšanas nosacījumi
un izmaiņas 2012.gadā; Jautājumi,
atbildes. Lektori: Dienvidkurzemes
RLP LAD darbinieki
22.un 28.martā pl.10.00 Kuldīgā,
PIC mācību klasē- Mācības valsts
augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvei, apliecības iegūšana.
Informācija pa tālr. 26638255
No 29.marta- 1.aprīlim
izstāžu kompleksā,, RĀMAVA”
lauksaimniecības un mežsaimniecības
izstāde ,,PAVASARIS 2012.”

Pasaku vakars
20.martā pl.18.00 Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centrā
(AADC) pasaku vakars pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem.
Lasīsim pasakas un runāsim par to
nozīmi bērna dzīvē brīvā atmosfērā,
siltās zeķītēs un sēžot uz spilveniem.
AADC aicina Skrundas iedzīvotājus,
lai pasaku vakars varētu notikt sēžot
uz spilveniem, dāvināt stingrāku auduma gabalus vai jau gatavus spilvenu dekoratīvos pārvalkus 60x60 cm.
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Zane Eglīte un Normunds Eihe atraduši kārtējo nelegālo izgāztuvi
pie Skrundas.

Šogad 21.aprīlī jau ceturto gadu
notiks Latvijas Lielā talka, kuru
atbalsta arī Skrundas novadā. Katrā
talkas reizē pildās neskaitāmi maisi
ar ceļmalās savāktiem atkritumiem
un gružiem. Šādās uzkopšanas reizēs
tiek atklātas aizvien jaunas vietas, kuras piemēslotas ar cilvēku palīdzību.
Viens no iemesliem- ir cilvēki, kuri
nav slēguši vienošanos par atkritumu
izvešanu un to dara paši, vai nu ierokot zemē vai izmetot mežā. Skrundas
novada pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja Zane Eglīte atzīst: „Vienkārši
ir jāapzina tās mājsaimniecības, kuras
nav noslēgušas līgumus ar atkritumu
apsaimniekotāju. Vispirms cilvēkus
informēsim, kur viņi var šos atkritumus nodot, tad jāslēdz līgums par
atkritumu apsaimniekošanu un tālāk
mēs varam pakontrolēt, vai viņi to
ir izdarījuši mūsu noteiktajā laikā
vai nē?”

Jāpierāda, kur liek atkritumus
Uz šo brīdi ir zināms, ka Skrundas novadā ar SIA „Eko Kurzeme
”ir noslēgti aptuveni 700 atkritumu apsaimniekošanas līgumi,
tāpēc pārējiem būs jāpierāda, kā
pašu spēkiem tiek galā. Skrundas
novada pašvaldības policijas inspektors Normunds Eihe sola pievērst
tam uzmanību: „Skatīsimies, kā
cilvēki izved savus atkritumus, kur
viņi tos liek, vai netiek pārkāpti
vides aizsardzības noteikumi,
piemēram, piegružota apkārtne vai
neatļauti utilizēti šie te atkritumidedzināta plastmasa, lieti ārā dažādi
indīgi šķidrumi. Ja šāds fakts būs,
rīkosimies atbilstīgi likuma normām
un arī sodīsim. Protams, uzreiz
sodīti cilvēki netiks, viņiem tiks
dots laiks šo lietu sakārtot.” Atkritumu apsaimniekošanas līgums būs
jānoslēdz mēneša laikā no fakta
konstatācijas brīža. Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktais sods
par neiekļaušanos kopējā atkritumu
savākšanas sistēmā ir sākot no 50
-500 latiem fiziskām personām, kā
arī transporta līdzekļa konfiskācija,
ja atkritumi tiek nelegāli vesti ar to.
Informāciju sagatavoja Aivita
Emerberga un Ieva Benefelde

Popularizēs rokdarbus
Pavisam drīz ar Eiropas
Savienības atbalstu godā tiks
celti rokdarbi, arī skrundenieku darināti. Skrundas novada
pašvaldība iesaistījusies starpvalstu
sadarbības programmā. Biedrības
„Darīsim paši!” iesniegtā projekta
kopējās plānotās izmaksas ir Ls
11031.96, atbalsta intensitāte 100%
no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA).
Kopā ar igauņiem un somiem
Projekta „Rokdarbi” mērķis ir
veicināt sadarbību starp Latvijas,
Somijas un Igaunijas vietējo rīcības
grupu teritorijā esošajiem rokdarbniekiem, kā arī sekmēt rokdarbu
popularizēšanu, radošu ideju apmaiņu,
rokdarbu kultūru saglabāšanu un
uzsvērt to nozīmi tūrisma attīstībā.
Šajā projektā ir aicinātas iesaistīties
20 personas no katras dalībvalsts.
Starpvalstu sadarbības kopprojekta
vadošais partneris ir Somijas vietējās
rīcības grupa (VRG) Karthuseutu,
bet Igaunijas VRG Jögevamaa Koostookoda un Latvijas VRG “Darīsim
paši!” ir sadarbības partneri.

Rīkos festivālus
Projekta ietvaros tiks organizēti
rokdarbu festivāli - maijā Latvijā
Skrundā, jūlijā Igaunijā Peltsamā
pilsētā un septembrī Somijā Kokemeki pilsētā. Lai piesaistītu pēc iespējas
plašāku sabiedrības uzmanību projekta aktivitātēm, pasākumi apzināti
tiek rīkoti paralēli pilsētu svētkiem,

organizējot seminārus, rokdarbu
izstādes, atklātas darbnīcas un
amatniecības tirgus. Skrundas rokdarba festivāla temats ir „Tamborējumi
un to kombinācija ar citām rokdarbu
tehnikām”.
Aicina rīkot izstādi
Gatavoties pasākumam, iedzīvotāji

tiek aicināti veidot visdažādāko
tamborējumu un to kombināciju
ar citām rokdarbu tehnikā izstādi.
Rokdarbus lūdz nest līdz 20. aprīlim
uz Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centru. Sīkāka informācija pa
t.63350454, 26665874 (Zane Eglīte).
Teksts- Zane Eglīte, Ieva
Benefelde, foto- Ieva Benefelde

Saieta namam Nīkrācē jubileja

Ir pagājis gads kopš savu darbību
uzsācis saieta nams Nīkrācē. Tajā
darbojas ģimenes un veselības centrs, jauniešu centrs. Iedzīvotājiem
ir iespēja izmazgāt veļu un
nomazgāties dušā, trenažieru telpā
izvingroties pēc sirds patikas,
savukārt pie brīvā interneta datoriem izmantot internetu.
Pirmais darbības gads saieta namā
ir bijis notikumiem bagāts. Līdz ar tā
atvēršanu, pavasarī pēc pārtraukuma
savu darbību atsāka sieviešu klubiņš
“Vēsma”. Tā dalībniecēm patīk satikties un darboties jaunajās telpās. Arī
gardēžu klubiņa dalībnieces, kuras
satiekas reizi mēnesī, ir priecīgas, ka
ir virtuve, kurā gatavot, un atsevišķa
ēdamistaba. Tajā notiek ne tikai ēšana,
bet arī izglītojoši pasākumi.
Šī gada laikā ģimenes centra
vadītāja Inese Ivāne ir vadījusi
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Mainīsies prasmēm
Skrundas, Alsungas un Kuldīgas
rokdarbniekiem tiks dota iespēja
apmainīties ar zināšanām un rokdarbu prasmēm. Iegūt idejas, kā rokdarbi
varētu veicināt lauku attīstību, tūrismu
un lauku iedzīvotāju labklājību.
Biedrības “Darīsim paši!” un
sadarbības projekta partneru darbības
teritorijās ir aktīvi iedzīvotāji, kas ne
tikai darina mūsdienīgus rokdarba
izstrādājumus, bet arī darina lietas
pēc sentēvu metodēm un pielieto
piemirstas rokdarbu tehnikas un to
kombinācijas. Katrai dalībvalstij ir
savas rokdarbu kultūras tradīcijas un
metodes, ar kādām tās tiek uzturētas
un nodotas no paaudzes paaudzē. Un
tas mūs vieno.

RAŅĶI

izglītojošus pasākumus par zāļu
tējām, mandalu nozīmi, par aptieku
uz palodzes, ko varam paši izaudzēt
un vēl citus. Kad laukā palika silts
laiks un varēja doties pārgājienos, tad
pats pirmais bija gājiens pēc priežu
pumpuriem. Maija beigās Nīkrāces
iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties
pārgājienā uz Embūtes senlejām
un Vaiņodes novada organizētajā
tūrisma un atpūtas sezonas atklāšanas
pasākumā.
Miķeļdienā, kad svinēti rudens
saulgrieži, iedzīvotāji tikai aicināti
pie saieta nama veidot “Nīkrāces
jostu” no rudens ziediem. Rezultāts
bija tik skaists, ka dalībnieki nolēma
šo pasākumu veidot kā Miķeļdienas
tradīciju.
Skolēnu brīvlaikos saieta namā
bērniem tiek organizētas radošās
darbnīcas, kurās viņi nodarbojas ar
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dažādiem rokdarbiem, izgatavo interesantas lietas - zīmējumus, dekorus,
dāvaniņas. Noslēgumā vienmēr notiek burziņš, kuros bērni cienājas ar
pašu gatavotiem gardumiem.
Pēc sieviešu klubiņa “Vēsma”
v a d ī t ā j a s Ve l g a s Z u n t m a n e s
iniciatīvas ziemas mēnešos sestdienās
iedzīvotāji tika aicināti darboties ar
rokdarbiem - dažādu volānšallīšu
adīšanu, konfekšu pušķu un dažādu
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brošu izgatavošanu.
Savu gada jubileju svinēsim
9.martā pl.15.00. Gaidīsim gan lielus,
gan mazus uz svētku pēcpusdienu.
Lūgums ierasties izrotātā svētku
cepurē, līdzi ņemt vīriešu kaklasaiti,
kas piestāvētu pie cepures, diegu,
adatu un pogu (pagatavosim uz vietas svētku apkaklīti), kā arī nelielu
cienastu svētku galdam.
Teksts un foto - Inga Koļesova
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Saistošie noteikumi Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”
I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
sociālo dzīvokļu un sociālo māju
tiesisko statusu Skrundas novadā, to
veidošanas un finansēšanas principus,
to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt
sociālos dzīvokļus, kā arī kārtību,
kādā Skrundas novada pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā izīrējot sociālos dzīvokļus.
II Sociālās dzīvojamās mājas,
sociālā dzīvokļa statusa noteikšana
2. Sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka, kā arī šo statusu atceļ
Skrundas novada dome, pieņemot
par to lēmumu.
3. Sociālo dzīvojamo māju statusu
var noteikt šim nolūkam celtām vai
pārveidotām neizīrētām Skrundas
novada pašvaldības īpašumā esošām
dzīvojamām mājām,
4. Sociālās dzīvojamās
mājas statusu nosaka mājām, ja
tās atbilst Ministru kabineta
noteiktajām sanitārtehniskajām,
inženiertehniskajām un
labiekārtojuma prasībām.
5. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka,
kā arī šo statusu atceļ Skrundas novada dome, pieņemot par to lēmumu.
6. Sociālo dzīvokļu statusu var
noteikt:
6.1. neizīrētiem Skrundas novada pašvaldības īpašumā esošiem
dzīvokļiem;
6.2. Skrundas novada pašvaldības
īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas vai
mazaizsargātas personas (ģimenes),
ja tās rakstveidā izteikušas vēlēšanos
izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas
īres līgumu un noslēgt jaunu - sociālā
dzīvokļa īres līgumu un to rīcībā
esošā dzīvokļa platība nepārsniedz
30.06.1998. MK noteikumos Nr.233
“Noteikumi par dokumentiem, kas
apliecina personas (ģimenes) tiesības
īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa
kopējās platības normām”) paredzēto
normu (t.i., dzīvoklim, kurā dzīvo
vairākas personas, - 20 m² uz pirmo
personu un 15 m² uz katru nākamo
personu; vienistabas dzīvoklim, kurā
dzīvo viena persona, - 35 m2).
III Personas (ģimenes), kurām ir
tiesības īrēt dzīvokli
sociālajā mājā vai sociālo dzīvokli
7. Sociālo dzīvokli ir tiesības
īrēt personai (ģimenei), kura ir
sociāli maznodrošināta (trūcīga)
vai sociāli mazaizsargāta un uz
kuru ir attiecināms viens no šiem
nosacījumiem:
7.1. attiecībā uz to ir stājies
likumīgā spēkā tiesas spriedums
par izlikšanu no dzīvojamās telpas

saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu;
7.2. tā īrē pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokli, ir sociāli mazaizsargāta un
ir izteikusi vēlēšanos līdzšinējā īrētā
dzīvokļa vietā īrēt sociālo dzīvokli;
7.3. persona ir bārenis un nav
nodrošināta ar dzīvojamo telpu;
7.4. tai nav dzīvesvietas un tā
nespēj pati sev tādu nodrošināt.
8. Persona (ģimene) ir sociāli
maznodrošināta (trūcīga), ja tā atzīta
par tādu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
9. Par sociāli mazaizsargātām
atzīstamas personas atbilsotši MK
11.01.2005. noteikumiem Nr. 32
“Noteikumi par sociāli mazaizsargāto
personu grupām”.
IV Sociālā dzīvokļa izīrēšanas
kārtība
10. Persona (ģimene), kura vēlas
īrēt sociālo dzīvokli, Skrundas novada domei iesniedz rakstveida
pieteikumu, kuru parakstījuši visi
pilngadīgie ģimenes locekļi, un
sekojošus 30.06.1998. MK noteikumos Nr.233 “Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo
dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības
normām” paredzētos dokumentus
(izņemot dokumetus, kas ir pieejami pašvaldībai t.sk. dzīvesvietas
izziņa, rakstisks sociālās palīdzības
dienesta atzinums par attiecīgās
personas (ģimenes), atbilstību
maznodrošinātas (trūcīgas) personas
(ģimenes) statusam, bāriņtiesas,
pagasttiesas vai pašvaldības (līdz
1997.gada 1.janvārim) lēmums
par bērna ievietošanu bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu
audzināšanas iestādē vai aizbildnības
nodibināšanu) :
10.1. maznodrošinātai (trūcīgai)
personai (ģimenei) - dzīvesvietas
izziņa un rakstisks sociālās
palīdzības dienesta atzinums par
attiecīgās personas (ģimenes)
atbilstību maznodrošinātas (trūcīgas)
personas (ģimenes) statusam;
10.2. sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei):
10.2.1. ģimenei ar trim vai
vairāk nepilngadīgiem bērniem dzīvesvietas izziņa;
10.2.2. ģimenei, kura audzina
bērnu invalīdu, - dzīvesvietas izziņa,
uzrādot bērna invalīda apliecību;
10.2.3. ģimenei, kurā visi
pilngadīgie ģimenes locekļi ir
pensionāri vai invalīdi, - dzīvesvietas
izziņa, uzrādot pensionāra vai
invalīda apliecības;
10.2.4. atsevišķi dzīvojošai pen-

sijas vecuma personai, kurai nav
apgādnieka, - dzīvesvietas izziņa;
10.2.5. atsevišķi dzīvojošam
invalīdam, kuram nav apgādnieka, dzīvesvietas izziņa, uzrādot invalīda
apliecību;
10.2.6. politiski represētai personai - dzīvesvietas izziņa, uzrādot
represētās personas apliecību;
10.3. bārenim, kurš nav nodrošināts
ar dzīvojamo platību, - bāriņtiesas,
pagasttiesas vai pašvaldības (līdz
1997.gada 1.janvārim) lēmums
par bērna ievietošanu bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu
audzināšanas iestādē vai aizbildnības
nodibināšanu.
11. Papildus augšminētajam
persona (ģimene), kura vēlas īrēt
sociālo dzīvokli, Skrundas novada domei iesniedz dzīvojamās
mājas apsaimniekotāja maksājumu
paziņojumu par pēdējā mēneša
veiktajiem maksājumiem par īri un
komunālajiem pakalpojumiem.
12. Sociālo dzīvokli izīrē uz
Skrundas novada domes lēmuma
pamata personai (ģimenei), kura
atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.
Pašvaldības pieņemto lēmumu
par sociālā dzīvokļa izīrēšanu var
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma 188.panta noteiktajā
kārtībā un termiņā .
13. Sociālie dzīvokļi tiek īrēti šajos
Noteikumos paredzētajā kārtībā.
14. Nosakot sociālo dzīvokļu
izīrēšanas secību, jāņem vērā pieteikuma iesniegšanas laiks, kā arī
personas (ģimenes) nodrošinātība
ar dzīvokli.
15. Personai (ģimenei), kura
īrē pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokli, ir izteikusi vēlēšanos īrēt
sociālo dzīvokli un ir rakstveidā
izteikusi vēlēšanos izbeigt līdzšinējo
dzīvojamās telpas īres līgumu un
noslēgt jaunu- sociālā dzīvokļa īres
līgumu, to izīrē, ja:
15.1. Skrundas novada dome
ir pieņēmusi lēmumu par sociālā
dzīvokļa statusa noteikšanu
minētajam dzīvoklim;
15.2. Skrundas novada dome
ir pieņēmusi lēmumu par sociālā
dzīvokļa izīrēšanu minētajai personai
(ģimenei);
15.3. līdzšinējais dzīvojamās telpas
īres līgums ar īrnieku tiek izbeigts;
15.4. ar īrnieku noslēdz sociālā
dzīvokļa īres līgumu.
16. Tiesības uz sociālajam
dzīvoklim paredzētajiem atvieglojumiem šī dzīvokļa īrnieks iegūst
tikai pēc sociālā dzīvokļa īres līguma
noslēgšanas.

17. Ja ģimene (persona) zaudējusi
tiesības īrēt sociālo dzīvokli un
izteikusi vēlēšanos īrēt līdz šim
īrēto dzīvokli, noslēdzot jaunu
dzīvojamās telpas īres līgumu likumā
“Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā
kārtībā, pašvaldības dome var atcelt
dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu,
šādā gadījumā līdzšinējais sociālā
dzīvokļa īres līgums tiek lauzts un
likumā “Par dzīvojamo telpu īri”
noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns
dzīvojamās telpas īres līgums.
V Sociālā dzīvokļa īres līgums
18. Sociālo dzīvokli nodod
lietošanā ar sociālā dzīvokļa
nodošanas-pieņemšanas aktu ( pielikums Nr.1 )uz sociālā dzīvokļa īres
līguma pamata (pielikums Nr.2 ). Šo
līgumu noslēdz ne vēlāk kā mēneša
laikā pēc pašvaldības domes lēmuma
pieņemšanas par dzīvokļa izīrēšanu.
Sociālā dzīvokļa īres līgumu slēdz
rakstveidā.
19. Sociālā dzīvokļa īres līgumu
noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno,
ja pēc līguma termiņa izbeigšanās
īrnieks un viņa ģimenes locekļi
nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo
dzīvokli.
20. Novada domei ir tiesības atteikt sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu, ja persona (ģimene)
ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo
dzīvokli. Pašvaldības atteikumu
atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu
persona var pārsūdzēt tiesā.
21. Sociālā dzīvokļa īres līgumu
slēdz rakstveidā.
22. Sociālā dzīvokļa īres līguma
noteikumus var grozīt, pusēm par to
vienojoties.
23. Sociālā dzīvokļa īres līgumu
pašvaldība vienpusēji var izbeigt,
izliekot īrnieku un viņa ģimenes
locekļus, ja:
23.1. ja īrnieks un viņa ģimenes
locekļi zaudējuši tiesības īrēt sociālo
dzīvokli, jo neatbilst šo Noteikumu
7.punkta nosacījumiem;
23.2. ja īrnieks vai viņa ģimenes
locekļi, kuri dzīvo kopā ar viņu, bojā
vai posta dzīvokli vai dzīvojamo
māju vai izmanto to mērķiem, kādiem
tas nav paredzēts, vai arī pārkāpj
dzīvokļa lietošanas noteikumus,
padarot pārējiem dzīvošanu vienā
dzīvoklī vai dzīvojamā mājā ar viņiem
neiespējamu. Šādā gadījumā prasību
tiesā
par sociālā dzīvokļa īres
līguma izbeigšanu var celt arī citas
tajā pašā dzīvoklī vai dzīvojamā mājā
dzīvojošās personas;
23.3. ja īrnieks vairāk nekā trīs
mēnešus nemaksā sociālā dzīvokļa

īres maksu un
maksu par
komunālajiem pakalpojumiem.
Šādā gadījumā pašvaldība minētajai
personai nodod lietošanā citu mazāk labiekārtotu sociālo dzīvokli,
noslēdzot jaunu sociālā dzīvokļa īres
līgumu;
23.4. ja māju, kurā atrodas dzīvoklis,
paredzēts nojaukt, pārbūvēt, kapitāli
remontēt vai ir draudi, ka tā varētu
sagrūt, un pašvaldība pieņēmusi
lēmumu par tās atbrīvošanu. Šādā
gadījumā pašvaldība minētajai personai nodod lietošanā citu sociālo
dzīvokli, noslēdzot jaunu sociālā
dzīvokļa īres līgumu.
24. Šā Noteikumu 23.punktā
minētajos gadījumos Skrundas novada dome pieņem lēmumu par
sociālā dzīvokļa atbrīvošanu un
brīdina par to īrnieku.
25. Triju mēnešu laikā pēc
pašvaldības brīdinājuma saņemšanas
īrniekam un viņa ģimenes locekļiem
dzīvoklis jāatbrīvo. Ja minētajā
termiņā īrnieks un viņa ģimenes
locekļi dzīvokli neatbrīvo, viņus
var izlikt tiesas ceļā. Pašvaldības
pieņemto lēmumu par sociālā
dzīvokļa atbrīvošanu īrnieks var
pārsūdzēt tiesā šo Noteikumu
12.punktā paredzētajos termiņos un
kārtībā.
VI Sociālā dzīvokļa īres maksa
un maksa par komunālajiem pakalpojumiem
26. Sociālā dzīvokļa īrnieks
apmaksā:
26.1. 30% no īres maksas, kas
noteikta attiecīgās kategorijas
pašvaldības dzīvokļiem;
26.2. 75% no maksas par apkuri,
bet ģimenes ar bērniem līdz 50%;
26.3. 50% no maksas par ūdeni,
kanalizācijas pakalpojumiem un
atkritumu izvešanu;
26.4. 100% apmaksā par izlietoto
elektroenerģiju un gāzi, saskaņā ar
skaitītāja rādītājiem.
27. Maksas starpību par
komunālajiem pakalpojumiem pakalpojuma sniedzējam pašvaldība sedz
Skrundas novada domes lēmumā
noteiktā kārtībā no pašvaldības
sociālā budžeta.
28. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 22.
aprīļa saistošie noteikumi Nr. 8/2010
“Par sociālā dzīvokļa izīrēšanas
kārtību”.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja N.Kleinberga

Saistošie noteikumi Nr. 13/2011
“Par Skrundas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību”
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka Skrundas novada
pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi)
veidus,to piešķiršanas,saņemšanas
un samaksas kārtību, kā arī lēmumu
par sociālo pakalpojumu piešķiršanu
vai atteikumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Skrundas novada pašvaldība
sniedz pakalpojumus vai organizē
to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas
sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas, vai pērk no cita pakalpojumu sniedzēja.
3. Tiesības saņemt pakalpojumus
ir personām, kuras savu pamata
dzīvesvietu deklarējušas Skrundas
novadā un faktiski dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā, kā arī citām normatīvajos
aktos noteiktajām personām, ja tās
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nonākušas krīzes situācijā.
4. Skrundas novada pašvaldībā
sociālo pakalpojumu sniegšana un
organizēšana ir uzdota Skrundas novada pašvaldības aģentūrai ,,Sociālais
dienests” (turpmāk – Dienests).
5. Dienesta sniegto Pakalpojumu
cenas tiek noteiktas ar Skrundas
novada domes lēmumu.
6. Pakalpojumu saņēmējam vai
pakalpojuma saņēmēja apgādniekam
ir pienākums norēķināties par
saņemto pakalpojumu, atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos paredzētajai
kārtībai.
II Sociālie pakalpojumi un to
piešķiršanas kārtība
7. Dienests sniedz vai nodrošina
šādus sociālos pakalpojumus:
7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi
personas dzīves vietā – aprūpe mājās;
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7.2. atbalsta un pašpalīdzības
grupas;
7.3. Dienas centra pakalpojums personām ar funkcionāliem
traucējumiem;
7.4. sociālais darbs novada
pašvaldības Sociālajā dienestā;
7.5. psihologa pakalpojumi.
8. Pakalpojumus persona pieprasa Skrundas novada pašvaldības
aģentūrā “Sociālais dienests”
(turpmāk Dienests), iesniedzot rakstisku iesniegumu, kurā norāda
problēmu un tās risināšanai
vēlamo pakalpojuma veidu, kā arī
iztikas līdzekļu deklarāciju u.c.
nepieciešamos dokumentus, saskaņā
ar normatīvajiem aktiem.
9. Ja normatīvie akti neparedz citu
lēmuma pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu laikā no personas
iesnieguma un visu nepieciešamo
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dokumentu saņemšanas dienas, kā
arī, ja nepieciešams, pēc pieprasītā
pakalpojuma un pieņem lēmumu
par pakalpojuma piešķiršanu vai par
atteikumu.
III Aprūpes mājās pakalpojums
9. Pakalpojums ,,Aprūpe mājās”
tiek regulēts saskaņā ar Skrundas
novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.
12/2011 ,,Par personu aprūpi mājās
Skrundas novadā.
IV Atbalsta un pašpalīdzības grupas
10. Atbalsta un pašpalīdzības
grupas nodrošina personām iespēju
mazināt sociālo izolētību, grupā
risināt esošās problēmas, vairot
izpratni par sevi, gūt motivāciju un
saņemt atbalstu to risināšanai, lai
uzlabotu ( funkcionēšanu un sociālo
situāciju) dzīves kvalitāti.
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11. Tiesības saņemt atbalsta grupas
paklapojumu ir ikvienai motivētai
personai, kura izteikusi vēlēšanos
tajā darboties.
V Dienas centrs personām ar
funkcionāliem traucējumiem
12. Dienas centrs personām ar
funkcionāliem traucējumiem sniedz
sociālo pakalpojumus atbilstoši
Alternatīvās aprūpes dienas centra
nolikumam.
VI Sociālais darbs
13. Sociālais darbs nodrošina
profesionālu darbību, lai palīdzētu
personām, ģimenēm, personu grupām
un sabiedrībai kopumā veicināt atjaunot vai pilnveidot savu spēju sociāli
funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai
labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt
sociālās atstumtības un riska faktoru
mazināšanu, attīstot pašas personas
resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
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14. Lai pieņemtu lēmumu par
paklapojuma piešķiršanu, Dienesta pienākums ir apsekot dzīves
vietā personas, kuras pēc palīdzības
vērsušās pašas, kā arī, ja personu
sociālo un psiholoģisko problēmu
risināšanai norīkojusi institūcija vai
cita persona, kas pārstāv bērna, per-

sonas vai ģimenes intereses.
15. Dienestam ir tiesības veikt
apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot
klientu. Klienta atteikšanās no
apsekošanas dzīvesvietā var būt par
pamatu pakalpojuma nesniegšanai.
VII Psihologa pakalpojumi
16. Psihologa pakalpojumi, pama-

tojoties uz Dienesta vai Bāriņtiesas
norīkojumu, piešķir ģimenēm,
personām un personu grupām, kuras
nokļuvušas krīzes situācijās.
17. Ar Dienesta norīkojumu pakalpojums ir bez maksas.
VIII Lēmumu apstrīdēšanas
kārtība

2012. gada 2.marts
18. Ja persona nav apmierināta
ar atteikumu piešķirt pakalpojumu
vai pakalpojuma apjomu, Aģentūras
sēdes lēmumu var apstrīdēt Skrundas
novada pašvaldības administratīvo
aktu strīdus komisijā Raiņa ielā 11,
Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326.
IX Noslēguma jautājumi

19. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to pilna
teksta publicēšanas vietējā laikrakstā.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja N.Kleinberga

Saistošie noteikumi Nr. Nr. 1/2012 “Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi „Reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošana
publiskās vietās Skrundas novadā”
(turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka vizuālās komunikācijas objekta izvietojumu, projektu
izskatīšanas un saskaņošanas kārtību,
apsaimniekošanas un demontāžas
kārtību pēc ekspluatācijas termiņa
beigām, kā arī nosaka ar pašvaldības
nodevu apliekamos objektus, nodevas
apmērus, nodevas maksātājus, nodevas samaksas termiņus, personas, kuras atbrīvojamas no nodevas, nodevas
iekasēšanas kārtību un kontroli.
2. Noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, saglabāt
pagastu vēsturisko centru kultūrvidi
un izvēlēties arhitektūrai atbilstošāko
reklāmas un vizuālās komunikācijas
objekta veidu un formu.
3. Noteikumi ir saistoši visām
fiziskajām un juridiskajām personām.
4. Noteikumi attiecas uz reklāmas
un vizuālās komunikācijas objektu
izvietošanu publiskās vietās visā
Skrundas novada teritorijā neatkarīgi
no zemesgabala, ēkas vai cita objekta
piederības.
5. Jautājumus par šajos Noteikumos paredzēto prasību izpildi izskata
Būvvalde.
6. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
6.1. afiša – paziņojums vai reklāmas
plakāts uz papīra par kultūras
pasākumiem, koncertiem, izrādēm,
sporta pasākumiem, izstādēm u.tml.
ar norādītu pasākumu norises laiku
un vietu;
6.2. baneris - grafisks, tekstuāls vai
cita rakstura reklāmas attēlojums uz
plastikāta auduma;
6.3. būvtāfele – informatīva
plāksne par būvobjektu, kas tiek
izvietota uz būvniecības laiku;
6.4. digitālais ekrāns un pilons –
jebkādas formas vai jebkāda veida
priekšmets, konstrukcija vai būve, kas
veidots digitālās vai videoreklāmas
un pilonu izvietošanai publiskā
vietā vai vērsts pret publisku vietu.
Pilonu maksimālais augstums 10m.
Iespējama kombinācija – pilons, kurā
ietverts digitāls ekrāns;
6.5. izkārtne – juridisko vai
fizisko personu izvietota vizuālā
informācija, kas informē par
iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, fizisko vai juridisko personu
darbības veidu un darba laiku un
citiem uzņēmējdarbības veikšanai
nepieciešamajiem informatīvajiem
datiem, ja minētā informācija izvietota tieši pie uzņēmējdarbības
veikšanas vai atrašanās vietas, kuras
ekspluatācijas laiks ne ilgāks par
diviem gadiem (pēc termiņa beigām
nepieciešams atkārtots skaņojums).
Izkārtni izvieto tiešā konstruktīvā
saistībā ar attiecīgā objekta fasādi, vai
attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai
personai piederošajā, iznomātajā vai
lietošanā nodotajā teritorijā. Izkārtnē
var tikt ietverti citi saimnieciskās
darbības veikšanai nepieciešamie
dati par iestādes, uzņēmuma vai
komersanta nosaukumu, pārdodamās
produkcijas sortimentu, pakalpojumu
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veidiem. Ja eksponēšanas laukuma
attiecība informācijai par preču
piegādātājiem vai to preču zīmēm,
papildinformācijai par realizējamo
produkciju,cenu atlaidēm un akcijām
pret izkārtnē ietverto informāciju
pārsniedz proporciju 2 : 1, tad tā
uzskatāma par reklāmu;
6.6. īslaicīga reklāma – reklāmas
akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti,
afišas u.c., ja to eksponēšanas laiks
nav ilgāks par diviem mēnešiem.
Akcijas reklāmas iespējams skaņot
ik pēc diviem mēnešiem vai vienreiz
saskaņot sagatavotu reklāmas veidni
jeb konstrukciju;
6.7. reklāmas pagaidu risinājums –
A4 un A3 informējošas papīra lapas
skatlogos pieļaujams izvietot uz 2
mēnešiem;
6.8. pašvaldības infrastruktūras
izmantošana – reklāmas, izkārtnes pie
gaismas balstiem, autobusu pieturās
utml, uz pašvaldībai piederoša zemesgabala vai ēkas fasādes;
6.9. reklāmas nesējs - ir objekts, uz
kura izvieto reklāmu. Ir divu veidu
reklāmas nesēji:
6.9.1. speciāli veidoti reklāmas
nesēji – pārvietojami vai stacionāri
reklāmas stendi, reklāmas vairogi,
stabi, transparenti, brīvi stāvoši
nesēji, konstrukcijas un citi dizaina
objekti, kā stacionāri, tā pagaidu, ar
gaismas, skaņas izmantošanu vai bez
tām, plakaniski vai šķērsām pret sienu
piestiprinātas konstrukcijas, izvietotas
pie stabiem, ēku fasādēm, uz jumtiem,
žogiem, ietvēm, ielām, ēku logos,
vitrīnās, apstādījumos, dārzos, parkos, skvēros, brīvā ainavā, gar ceļiem,
pilsētas laukumos, krastmalās, uz
tiltiem, pagaidu būvēm;
6.9.2. reklāmai pielietojami
reklāmas nesēji - ēku sienas un
fasādes virsmas, jumti, žogi, ietves,
estakādes, (apgaismes, elektrības
vadu turētāji), pagaidu būves,
sabiedriskā transporta līdzekļi, gaisa
baloni, aerostati un citi līdzīgi objekti;
6.10. akcijas reklāmas - pasākums,
kad publiski pilsētas vidē tiek izplatīta
informācija, kuras mērķis ir radīt
patērētājos un pircējos interesi par
pārdodamo produkciju, pakalpojumu
veidiem, idejām, kā arī par objektiem,
kuros noris tirdzniecība, pakalpojumu sniegšanu, vai arī par citiem
pasākumiem saimnieciskās darbības
uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai
popularitātes palielināšanai, kuru
eksponēšanas laiks nav ilgāks par 2
mēnešiem;
6.11. reklāmas objekts pilsētvidē:
6.11.1. mazformāta - brīvi stāvošs
reklāmas objekts ar piesaisti zemei/
konkrētai
vietai, kura
izmēri telpiskiem objektiem (apaļiem,
trīsplakņu piloniem utt.) nepārsniedz
1,50 m diametru vai 2,50 m augstumu,
bet vienpusējiem un divpusējiem, ja
vismaz viena dimensija nepārsniedz
1,20 m;
6.11.2. lielformāta - brīvi stāvošs
reklāmas objekts ar piesaisti zemei/
konkrētai vietai, kura izmēri telpiskam objektam pārsniedz 1,20 m
diametru vai 2,5 m augstumu, bet
vienpusējiem un divpusējiem, ja
vismaz viena dimensijā pārsniedz 1,2
m;
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6.12. skatloga vitrīna – skatlogi,
kas redzami no publiskas ārtelpas;
6.13. slietnis – neliels (ne augstāks
kā 1,20 m), mobils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai
saimnieciskās darbības veikšanas
vietas tikai to darba laikā;
6.14. stēla - vertikāla akmens
plāksne vai stabs ar uzrakstu vai
reljefu veidojumu;
6.15. tīkla reklāma - reklāmas
objektu sistēma (vismaz 3 vizuālās
komunikācijas objekti), ko veido reklāmas izvietotājs pilsētvidē,
kuram reklāmas objektu, reklāmas
plakātu izvietošana vai reklāmas
vietu izīrēšana ir komercdarbība;
6.16. ugunsmūris - ugunsdroša siena
saskaņā ar attiecīgajos normatīvajos
aktos doto formulējumu;
6.17. vizuālās informācijas norādes
- informācija par iestādes, uzņēmuma
vai objekta atrašanās vietu, kas izvietotas ne tieši uz attiecīgā objekta ar
piesaisti zemei/konkrētai vietai, kura
ekspluatācijas laiks ne ilgāks par
diviem gadiem (pēc termiņa beigām
nepieciešams atkārtots skaņojums);
6.18. vizualizācijas maiņa –
reklāmu, izkārtņu, sludinājumu
un citu vizuālās informācijas projektu vizuālā maiņa. Ja, piemēram,
saskaņotas izkārtnes termiņš nav
beidzies, vienreizējas nodevas
maksāšana netiek prasīta;
6.19. vizuālās komunikācijas objekts – reklāmas, izkārtnes, norādes,
informatīvie materiāli un citi vizuālās
informācijas objekti (brīvi stāvošas
reklāmas, piloni utt. - visi objekti,
kas informē par iestādes nosaukumu,
atrašanās vietu, darba laiku, aktuālām
izpārdošanām utt.);
6.20. vizuālās komunikācijas objekts uz transporta līdzekļa - īpašas
konstrukcijas reklāmas nesējs, kas
izvietots uz transporta līdzekļa vai
to piekabēm un neietilpst ražotāja
konkrētā transporta līdzekļa modeļa
komplektācijā;
6.21. vizuālās komunikācijas
objekta izvietošana - publiski
atklātās vietās apskatei izvietota
vizuālā reklāma, izkārtne, afišas, u.c.
informatīvie materiāli;
6.22. vizuālās komunikācijas objekta izvietotājs - fiziska vai juridiska
persona, kurai pieder attiecīgais
vizuālās komunikācijas objekts
vai kura vēlas izvietot vizuālās
komunikācijas objektu un ir atbildīga
par konkrētā objekta izvietošanu;
6.23. vizuālās komunikācijas
objekta izgatavotājs – persona, kas
pēc fiziskas vai juridiskas personas
pasūtījuma izgatavo, pārveido vai
adaptē vizuālās komunikācijas objektu.
II NOSACĪJUMI REKLĀMAS
UN VIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS
OBJEKTU IZVIETOŠANAI
7. Tiesības izvietot reklāmu un
vizuālās komunikācijas objektu Skrundas novadā ir visām fiziskajām
un juridiskajām personām, kuras
saņēmušas atbilstošu atļauju.
8. Vizuālās komunikācijas objektus ar piesaisti zemei/konkrētai vietai
uz pašvaldības zemes atļauts izvietot
tikai tām fiziskajām un juridiskajām
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personām, par kurām Būvvalde
pieņēmusi lēmumu.
9. Šie noteikumi neattiecas uz
funkcionālo informāciju, valsts un
pilsētas dienestu norādēm (ceļa
zīmes, transporta pieturu zīmes, un
tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš
apstiprināta tipveida projekta – etalona.
10. Būvprojekta izstrādes gaitā, ja
tiek norādītas vizuālās komunikācijas
objektu atrašanās vietas un objektu
vizualizācija, nepieciešama atbilstoša
atļauja.
11. Kultūras pieminekli drīkst izmantot tā, lai tiktu saglabāts kultūras
piemineklis un kultūrvēsturiskā
vide kultūras pieminekļa teritorijā
un tā aizsardzības zonā, atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas regulē
kultūras pieminekļu izmantošanu un
aizsardzību. Tā nodrošināšanai:
11.1. Būvvaldei ir tiesības dot
norādījumus ēkas (telpas) īpašniekiem
(lietotājiem) par skatlogu ekspozīciju
vai noformējumu sakārtošanu vai
nomaiņu, kā arī par citu vizuālās
komunikācijas objektu sakārtošanu.
11.2. izvietojot skatlogā un uz
skatloga stikla īslaicīgus (līdz 2
mēnešiem) noformējuma elementus,
ar būvvaldi jāsaskaņo principiāla
kompozīcijas skice (krāsa, šrifts,
izmērs utt.).
12. Karogus ar uzņēmuma logotipiem nepieciešams saskaņot šajos
noteikumos noteiktā kārtībā.
13. Reklāmas un vizuālā
komunikācijas objekta vizualizācijas
nomaiņas gadījumos pie iepriekš
saskaņota reklāmas un vizuālās
komunikācijas objekta, nepieciešams
ikreizējs Būvvaldes saskaņojums.
14. Izvietojot reklāmu un vizuālās
komunikācijas objektu, jāievēro
visa prasības, kas noteiktas likumos, Ministru kabineta noteikumos, pašvaldības saistošajos noteikumos, teritorijas plānojumā,
detālplānojumos, pašvaldības
apstiprinātajās koncepcijās,
pašvaldības lēmumos un šajos
saistošajos noteikumos.
15. Izvietojot reklāmu un vizuālās
komunikācijas objektu, jāievēro
šādas prasības:
15.1. reklāmai, izkārtnei jābūt
valsts valodā;
15.2. līdzās informācijai latviešu
valodā, kurai jābūt dominējošai,
iespējams lietot arī citas valodas, ja
šī informācija:
15.2.1. nepieciešama drošības
apsvērumu dēļ (brīdinājuma, aizlieguma informācija);
15.2.2. attiecas uz nacionālo
kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;
15.2.3. attiecas uz tādu organizāciju
sniegto informāciju, kuras darbojas
starptautiskajā tūrismā, un, ja tās
lietošanas nepieciešamība saskaņota
ar Valsts valodas centru;
15.2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences,
izstādes, konkursi, simpoziji u.c.);
15.2.5. firmas nosaukums, preču
zīme (logotips) citās valodās nav
tulkojams.
16. Brīvi stāvošo vizuālās
komunikācijas objektu elektroapgāde
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jāparedz ar pazemes kabeļiem.
Elektroapgāde šiem objektiem
jārisina projektā vienlaikus ar
attiecīgā objekta piesaistes projekta izstrādi un jāsaskaņo Būvvaldē
noteiktajā kārtībā.
17. Izvietojot reklāmu un vizuālās
komunikācijas objektu jāievēro
sekojošas prasības:
17.1. ja izkārtne tiek izvietota pie
vienas ēkas vai norobežotu teritoriju
ieejas (tirgus, noliktavu teritorijas
u.tml.), teritorijas īpašnieks ir atbildīgs
par kopējās vizuālā noformējuma
koncepcijas izstrādāšanu un
saskaņošanu. Izkārtnes izvietojums
un kompozīcija jāsaskaņo šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un jāizņem
izkārtnes Būvvaldes saskaņojums
katram objektam;
17.2. ja viena tipa objektiem (tirgus, noliktavu teritorijas u.tml.)
saskaņota standarta izkārtne, kurā tiek
mainīti tikai rekvizīti, tiek izsniegts
viens saskaņojums visiem objektiem;
17.3. ja reklāmā tiek pausti idejiski
vai politiski uzskati vai uzaicinājumi,
uz reklāmas plakāta obligāti jābūt
reklāmas devēja datiem (politiskās
partijas, sabiedriskās organizācijas
nosaukumam vai fiziskās/juridiskās
personas datiem).
18. Periodiski maināma ekspozīcija
skatloga vitrīnā, kas veidota no
pārdodamās produkcijas, un skatlogu
svētku noformējums nav jāsaskaņo.
19. Pagaidu risinājuma A4 un
A3 informējošas papīra lapas tikai
ēkas skatlogos, kuros šis uzņēmums
darbojas (informatīvs materiāls,
kas informē par iestādes esamību)
pieļaujams izvietot līdz 2 mēnešiem,
ja tikko nodibinājies uzņēmums.
Pagaidu risinājuma informatīvas
papīra lapas pieļaujams piestiprināt
no skatloga iekšpuses.
III REKLĀMAS UN VIZUĀLĀS
KOMUNIKĀCIJAS OBJEKTA IZSKATS PILSĒTVIDĒ
20. Izvietojot reklāmu un vizuālās
komunikācijas objektus kultūras
pieminekļos, tiem jābūt pielāgotiem
vēsturiskai arhitektoniskai videi un
ēkas arhitektūrai.
21. Reklāmas un vizuālās
komunikācijas objekta izskats:
21.1. reklāmas un vizuālās
komunikācijas objektiem jābūt
piestiprinātiem statiski drošā vietā.
Tās nedrīkst apdraudēt apkārtējo
drošību;
21.2. reklāmas un vizuālās
komunikācijas objekti jāuztur
tehniskā un vizuālā kārtībā; aizliegts lietot bojātas, novecojušas un
notraipītas reklāmas, to nesējus un
izkārtnes;
21.3. pie vairākstāvu (tai skaitā
divstāvu) ēku fasādēm izvietojams
ne augstāk kā pirmā stāva robežās,
ko parasti iezīmē starpdzega. Ēku
fasādēs bez starpdzegām pirmā stāva
augšējo robežu iezīmē otrā stāva logu
apakša. Ēkām, kuru augšējos stāvos
(sākot no 2.stāva) atrodas dažādas
iestādes un uzņēmumi, izkārtnes
grupējamas pie ieejām;
21.4. vizuālās komunikācijas
objekti, kas no sienām izvirzītas
perpendikulāri fasādei, apakšējā mala
nedrīkst atrasties zemāk par 2,50 m
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virs ietves. Izkārtnes un reklāmas
nesēji novietojami ne tuvāk par 0,50
cm no ietves malas;
21.5. maksimāli pieļaujamais
vizuālās komunikācijas objektu
izvirzījums no fasādes ir 1,3 m, ja
izkārtnes ārējās malas attālums līdz
brauktuvei nav mazāks par 0,7 m
un netiek aizsegta ielas perspektīva;
vizuālās komunikācijas objektu
uzstādīšana un ekspluatācija atļauta
tikai tad, ja veikti apkārtnes teritorijas
vai ēkas sakārtošanas darbi;
21.6. visa veida reklāmām un
vizuālās komunikācijas objektiem
jāatbilst funkcionāli estētiskajām
prasībām un mērogam, tās izvietojot,
jānodrošina:
21.6.1. raksturīgās arhitektūras
saglabāšana, reklāmas un izkārtnes
nedrīkst aizsegt arhitektūras
raksturīgās daļas, ēkas elementus
(piem. karnīzes ,dzegas, piloni,
slēģi,
durvju aplodas utt.);
21.6.2. Skrundas novadam raksturīgās vides un ainavas
saglabāšana, reklāmas nedrīkst
aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas
ainavas parkos un apstādījumos,
tās izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas
kopskatu;
21.6.3. jāievēro izmantojamo
materiālu atbilstība fasādes apdares
materiāliem;
21.6.4. izvietojot vizuālās
komunikācijas objektus saistībā ar
ēkām, jārespektē tās proporcijas,
kompozīcija, fasāžu dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un
citām arhitektoniskām detaļām.
22. Pārvietojamie vizuālās
komunikācijas objekta stendi un
slietņi drīkst atrasties vietās, kur tie
netraucē gājēju kustību.
23. Izvietojot pārvietojamos
vizuālās komunikācijas objekta
stendus, slietņus uz ietvēm, celiņiem,
pieļaujamajam gājēju kustības zonas
platumam jābūt ne mazākam par
1,5 m.
24. Pieļaujams viens slietnis pie
vienas reklamētās iestādes.
25. Būvtāfele būvobjektā par
būvdarbu veikšanu jāizvieto
saskaņā ar saskaņā ar attiecīgajos
normatīvajos aktos noteikto;
26. Būvniecības laikā uz būvobjekta
žogiem atļauts izvietot ar būvniecību
saistītas reklāmas, iepriekš saskaņojot
ar Būvvaldi.
IV REKLĀMAS UN VIZUĀLĀS
KOMUNIKĀCIJAS OBJEKTA
IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA, AFIŠU
I Z V I E TO Š A N A S K Ā RT Ī B A ,
PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJA
27. Persona, kura vēlas izvietot
reklāmu un vizuālās komunikācijas
objektu Skrundas novadā, iesniedz Būvvaldē iesniegumu, norādot
reklāmas vai vizuālās komunikācijas
objekta adresi, izvietotāja vārdu,
uzvārdu un pievieno vizuālās
komunikācijas objekta vai reklāmas
projektu (Pielikums Nr. 1).
28. Izvietojot reklāmu vai vizuālās
komunikācijas objektu uz jau esoša
nesēja (stenda, sienas, fasādes u.c.),
projektā jāiekļauj:
28.1. vietas situācijas fotogrāfija
ar iekonstruētu paredzēto vizuālās
komunikācijas objektu-fotomontāžu
( vizualizācija);
28.2. situācijas plāns ar objekta un
tā apkārtējās teritorijas raksturojumu;
28.3. izstrādāts projekts vai skice
krāsās;
28.4. konstruktīvais risinājums
telpiskām konstrukcijām;
28.5. burtu garnitūras pieteikums
(šrifta paraugs);
28.6. reklāmas izmēri, dimensijas;
28.7. krāsu paraugi.
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29. Iesniedzot Būvvaldē iesniegumu par citu reklāmas un vizuālās
komunikācijas objektu izvietošanu,
iesniegumā jāiekļauj izvietojamo
reklāmas un vizuālās komunikācijas
objektu skaitu un iecerētās objekta
vietas, kā arī jāpievieno vizuālās
komunikācijas objekta īpašnieka,
valdītāja vai lietotāja rakstiska
piekrišana par cita lietotāja vizuālās
komunikācijas objektu izvietošanu.
30. Reklāmas un vizuālās
komunikācijas objektu izvietošana
p i e ē k ā m , k u r a s i r Va l s t s
nozīmes arhitektūras un vēstures
pieminekļi projekta stadijā papildus saskaņojama Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālajā nodaļā.
Vizuālās komunikācijas objektam
jābūt mākslinieciski augstvērtīgam,
tā forma un saturs nedrīkst pazemināt
pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.
31. Izvietojot brīvstāvošu
vizuālās komunikācijas objektu,
ja tas nepieciešams (ja tiek veikti
rakšanas darbi dziļāk kā pa 30 cm)
jāsaņem arī rakstisks saskaņojums
no inženierdienestiem, un no VAS
„Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes
reģiona Kuldīgas nodaļas ,ja objekts
tiek izvietots pie valsts nozīmes
vai pašvaldības ceļiem (2005.gada
7.jūnija MK noteikumi Nr.402).
32. Izvietojot stacionāru reklāmas
nesēju uz zemes, ja to pieprasa
Būvvalde, papildus jāiesniedz
topogrāfiskais plāns ar esošajām
inženierkomunikācijām un attiecīgo
inženierdienestu atļauja. Stacionāra
komunikācijas objekta uzstādīšanai
nepieciešams izņemt rakšanas darbu
atļauju.
33. Izvietotājam, kurš vēlas izvietot savu reklāmu vai vizuālās
komunikācijas objektu uz zemes,
ēkas vai cita objekta, kas nav viņa
īpašumā, valdījumā vai lietojumā,
jāsaņem zemes, ēkas vai cita objekta
īpašnieka rakstveida piekrišana kā
skaņojums uz reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta projekta.
Iesniedzot izskatīšanai Būvvaldē
reklāmas vai vizuālās komunikācijas
objekta projektu, jāiesniedz ēkas
īpašuma vai lietošanas tiesību
apstiprinošs dokuments.
34. Izvietojot reklāmas nesēju
vairākās vietās, papildus jāiesniedz
izvietošanas vietu saraksts un shēma.
35. Gadījumā, ja komercdarbībai
paredzētās telpās netiek veikta
uzņēmējdarbība, telpu īpašnieks ir
tiesīgs izvietot informatīvus plakātus
– reklāmas (vizuālo risinājumu
saskaņojot Būvvaldē), nemaksājot
pašvaldības nodevu vai pašvaldība,
lai aizpildītu tukšus skatlogus, vienojoties ar īpašnieku skatlogos izvieto
ainaviskus plakātus.
36. Gadījumā, ja pašvaldības
īpašumos vairāki reklāmas izvietotāji
pretendē uz reklāmas un vizuālās
komunikācijas objektu izvietošanu
vienā un tajā pašā vietā, kura ir
brīva, vai kurai beidzas iepriekšējais
izmantošanas termiņš, tad tiesības
uz izvietošanu nosaka, organizējot
nomas izsoli.
37. Iesniegumu Būvvalde izskata
desmit 10 (desmit) darba dienu laikā
no pieteikuma saņemšanas dienas, bet
īslaicīgas reklāmas pieteikumu izskata piecu 5 (piecu) darba dienu laikā.
38. Būvvalde, ja ievērotas visas šajos noteikumos minētās
prasības, izsniedz saskaņojumu izvietot konkrēto reklāmu vai vizuālās
komunikācijas objektu, vai sniedz
motivētu atteikumu. Atteikumu
reklāmas izvietotājam ir tiesības
apstrīdēt Skrundas novada domē vi-
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ena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
39. Tiesības izvietot reklāmu
vai vizuālās komunikācijas objektu ir personām, kuras saņēmušas
Būvvaldes saskaņojumu,
samaksājušas pašvaldības nodevu
kārtībā, kā tas noteikts šajos noteikumos.
40. Reklāmas izvietotājam ir
pienākums demontēt reklāmu 10
(desmit) dienu laikā pēc reklāmas
eksponēšanas termiņa beigām vai
no organizācijas, iestādes vai citas
juridiskas personas pasludināšanas
par maksātnespējīgu vai iestādes
slēgšanas un nodrošināt reklāmas
nesēja sakārtošanu.
41. Priekšvēlēšanu aģitāciju
reglamentē likumi „Par
priekšvēlēšanu aģitāciju pirms
pašvaldību vēlēšanām” un „Par
priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.
42. Uz informācijas stabiem
un dēļiem atļauts eksponēt tikai
afišas, plakātus un paziņojumus par
pasākumiem, lekcijām, izstādēm,
koncertiem u.tml. ar norādītu
pasākuma norises laiku un vietu.
V VIZUĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS
OBJEKTU IZVIETOŠANAS AIZLIEGUMI SKRUNDAS NOVADĀ
43. Vizuālās komunikācijas objektu stiprinājuma veids nedrīkst
bojāt nesošās konstrukcijas.
44. Pie fasādes plakaniski piestiprinātajām reklāmām
un izkārtnēm cieši jāpieguļ sienai, izkārtnes izmēram jābūt
proporcionālam fasādei, tās nedrīkst
sniegties pāri fasādes laukumam. Pie
ēku izvirzītajām daļām (apaļas kolonnas, balkoni) nedrīkst piestiprināt
plakaniskas reklāmas un izkārtnes,
tās jāpiemēro ēkas arhitektūrai.
45. Visiem izvirzījumiem (piem.,
no fasādes) jābūt bez asām šķautnēm,
kas var radīt traumas garāmgājējiem.
46. Aizliegts no iekšpuses aizsegt
skatlogus ar tirdzniecības iekārtām,
preču izvietošanai paredzētiem
plauktiem vai stendu aizmugurēm.
47. Elektroapgādes kabeļi vizuālās
komunikācijas objektiem nedrīkst būt
redzami ēku fasādēs.
48. Reklāmas objektus pilsētvidē
nav pieļaujams izvietot parkos,
skvēros un zaļajās rekreācijas zonās.
49. Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas
vietām. Azartspēļu organizēšanas
vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu
vietas nosaukumu un azartspēļu
organizētāja reģistrētu preču zīmi.
Banerus logos no iekšpuses jāizvieto
vismaz 10 cm attālumā no logu
iekšējā stikla plaknes. (Spēļu zālēm,
intīmpreču veikaliem vai objektiem,
kuriem jāaizsedz logi normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos un
kārtībā, logi jāaizsedz no iekšpuses,
atsevišķi saskaņojot to ar Būvvaldi.
50. Erotiska rakstura pakalpojumu
sniegšanas vietās un preču sniegšanas
vietās atļauts norādīt tikai erotiska
rakstura pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukumu un erotiska rakstura
pakalpojumu sniegšanas organizētāja
reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka
telpas iekšienē notiekošās darbības
nav redzamas no ēkas ārpuses.
51. Aizliegts izvietot īslaicīgu
reklāmu tam neparedzētās vietās:
uz namu fasādēm, jaunbūvēm,
būvžogiem, apgaismošanas stabiem,
transformatoru mājām, u.c., ja tā
nav saskaņota Būvvaldē. Reklāmas
izvietotājiem jādemontē 3 dienu
laikā pēc paredzētā pasākuma vai notikuma, atjaunojot īslaicīgās reklāmas
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izvietošanas vietu iepriekšējā
tehniskajā un vizuālajā stāvoklī.
52. Reklāmai un vizuālās
komunikācijas objektiem aizliegts
atrasties uz viena balsta ar satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekli.
Reklāma un vizuālās komunikācijas
objekti nedrīkst apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus un aizsegt
satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kā arī pasliktināt
redzamību.
53. Aizliegts izvietot reklāmu un
vizuālās komunikācijas objektus pie
apgaismojuma stabiem.
54. Ražošanas un rūpniecības
teritorijās uz teritoriju nožogojumiem
drīkst izvietot reklāmu un
komunikācijas objektus vienotā stilā
vai izmēros, to iepriekš saskaņojot
Būvvaldē.
55. Nav pieļaujama nepiedienīga
rakstura reklāma un vizuālās
komunikācijas objekti.
56. Aizliegta stipro alkoholisko
dzērienu, tabakas izstrādājumu,
kā arī narkotiku, pornogrāfijas un
vardarbības reklāmu izvietošana.
VI PAŠVALDĪBAS NODEVAS
MAKSĀTĀJI UN OBJEKTI
57. Pašvaldības nodevas maksātāji
ir reklāmas un vizuālās komunikācijas
objekta izvietotāji.
58. No pašvaldības nodevas tiek
atbrīvota:
58.1. nekomerciāla rakstura
reklāma:
58.1.1. reklāma par labdarības
pasākumiem;
58.1.2. kultūras, izglītības un
kultūrveicinošo pasākumu reklāma,
izņemot afišas;
58.1.3. reklāma par dabas
aizsardzību;
58.1.4. reklāma par veselības
veicināšanas pasākumiem, izņemot
farmāciju;
58.1.5. reklāma par sporta
pasākumiem;
58.1.6. reklāma par jaunatnes
pasākumiem;
58.2. pašvaldības rīkoto pasākumu
reklāma un informācija par tiem,
tajā skaitā dažādu akciju un svētku
noformējums;
58.3. pašvaldības informācija, kas
izvietota uz jebkura veida reklāmas
nesējiem un tāda informācija, kas
ir pilsētai nepieciešama: norādes,
informatīvās kartes, shēmas u.c.;
58.4. pašvaldība var samazināt
nodevu par 50% vizuālās
komunikācijas objektu izvietošanai
publiskajās vietās Skrundas novadā
vai atbrīvot no nodevas, ja, izvietojot reklāmu, tiek nodrošināta
pilsētai nepieciešamās orientējošās
informācijas izvietošana un
uzturēšana vai tiek veiktas līdzīga rakstura darbības pilsētas infrastruktūras
uzlabošanai un attīstībai.
VII PAŠVALDĪBAS NODEVA S PA R V I Z U Ā L Ā S
KOMUNIKĀCIJAS OBJEKTU LIKMI APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA
UN KOEFICIENTI
59. Skrundas novada pašvaldības
nodevas par reklāmas un vizuālās
komunikācijas objekta likmes
aprēķināšanas tarifu nosaka Skrundas
novada Dome.
60. Nodevas likmi par vizuālās
komunikācijas objektu eksponēšanu
vienu mēnesi īslaicīgai reklāmai vai
2 gadus patstāvīgai reklāmai vai
vizuālās komunikācijas objektam
aprēķina pēc formulas: (Reklāmas
nesēja izmērs m2 vai m3 ) x (Ls 0,50
) x (zonas koeficients) x (efektivitātes
koeficients) x ( tematikas koeficients)
x (laika koeficients).
61. Vizuālās komunikācijas ob-

NĪKRĀCE

RAŅĶI

5

jektu nesēja eksponēšanas maksas
aprēķināšanas koeficienti:
61.1. zonas koeficienti:
61.1.1. pilsētā un pagastu centru
zonā 4,0;
61.1.2. pie galvenajām maģistrālēm
2,0 (redzams no ceļu braucamās
daļas )
61.1.3. pārējā teritorija 1,0;
61.2. efektivitātes koeficienti –
kompozīcijas sarežģītības pakāpe:
61.2.2. skaņas reklāma 3,0;
61.2.3. kinētiskā reklāma 3,0;
61.2.4. dinamiska gaismas reklāma
3,0;
61.2.5. gaismas reklāma 2,0;
61.2.6. telpiska reklāma 1,5;
61.2.7. parasta reklāma (bez
iepriekš minētiem efektiem) 1,0;
61.3. tematikas koeficients:
61.3.1. komercreklāmas 1,0;
61.3.2. komercreklāmas
azartspēlēm, erotiska rakstura 4,0;
61.4. laika koeficients:
61.4.1. 1 mēnesis 1,0;
61.4.2. 1 gads ( 12 x 0,6 );
61.4.3. 2 gadi ( 24 x 0,6 );
61.5. izvietojot uz pašvaldībai
piederošas zemes vai ēkas 2,0.
62. Ja reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta nesējs ir
ugunsmūris, tad reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta nesēja
eksponēšanas maksas aprēķinam
izmanto to sienas laukuma daļu, kas
nes aktīvo vizuālo informāciju.
63. Ja beidzies reklāmas vai
vizuālās komunikācijas izvietošanas
termiņš, tad īpašniekam tā jādemontē
15 (piecpadsmit) dienu laikā vai
jāpagarina atļauja vai līgums
Būvvaldē, veicot vienreizējās nodevas maksājumu atkārtoti.
VIII PAŠVALDĪBAS NODEVA S PA R V I Z U Ā L Ā S
KOMUNIKĀCIJAS OBJEKTU
MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN
KONTROLE
64. Pašvaldības nodeva par
reklāmas un vizuālā komunikācijas
objekta izvietošanu ieskaitāma
pašvaldības budžetā un izlietojama
pilsētas vizuālajai noformēšanai.
65. Netiek atmaksātas tās
pašvaldības nodevas summas, kas
aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz reklāmas un vizuālā
komunikācijas objekta izvietotāja
sniegtajām ziņām, un ja pēc
pašvaldības nodevas samaksāšanas
reklāmas izvietotājs samazinājis
reklāmas eksponēšanas ilgumu vai
reklāmas laukuma platību (apjomu).
IX ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
66. Būvvalde izskata jautājumu par
reklāmas un vizuālās komunikācijas
objekta demontāžu, kas veicama
sekojošos gadījumos:
66.1. ja reklāma vai vizuālās
komunikācijas objekts netiek uzturēts
labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;
66.2. ja beidzies reklāmas vai
vizuālās komunikācijas izvietošanas
derīguma termiņš;
66.3. ja reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekts tiek ekspluatēts
bez Būvvaldes skaņojuma, nav
noslēgts vizuālās komunikācijas
objekta līgums;
66.4. ja reklāma vai vizuālās
komunikācijas objekts uzstādīts
neatbilstoši saskaņotam projektam;
66.5. ja nav nomaksāta nodeva par
reklāmas vai vizuālās komunikācijas
objekta izvietošanu;
66.6. ja notiek uzņēmējdarbības
likvidācija attiecīgajā adresē un
attiecīgā reklāma vai vizuālās
komunikācijas objekts vairs nav
aktuāls.
67. Par šo noteikumu pārkāpšanu
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administratīvi atbildīgs ir reklāmas
vai vizuālās komunikācijas objekta
izvietotājs, kā arī zemes, ēkas vai
cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs,
apsaimniekotājs vai lietotājs, ja uz
viņam piederošā vai viņa valdījumā,
apsaimniekošanā vai lietošanā esošā
īpašuma izvietota neatļauta reklāma
vai vizuālās komunikācijas objekts.
68. Administratīvā atbildība, nosakot naudas sodu fiziskajām personām
līdz Ls 250,00, bet juridiskajām
personām līdz Ls 1000,00 apmērā,
paredzēta par šādu noteikumu
neievērošanu:
68.1. par reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta izvietošanu
bez Būvvaldes skaņojuma par
tiesībām izvietot reklāmu vai vizuālās
komunikācijas objektu;
68.2. par reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta izvietošanu,
nemaksājot pašvaldības nodevu;
68.3. par reklāmas vai vizuālās

komunikācijas objekta demontāžas
neveikšanu 15 (piecpadsmit) dienu
laikā pēc eksponēšanas termiņa
beigām un vizuālās komunikācijas
objekta nesakārtošanu.
69. Administratīvā atbildība, nosakot naudas sodu no Ls 10,00 līdz
Ls 30,00 apmērā, paredzēta par šādu
noteikumu neievērošanu:
69.1. par īslaicīgas reklāmas
nenovākšanu 3 (trīs) dienu laikā pēc
attiecīgā pasākuma vai notikuma
beigām.
70. Administratīvā atbildība, nosakot naudas sodu no Ls 5,00 līdz
Ls 20,00 apmērā, paredzēta par šādu
noteikumu neievērošanu:
70.1. par reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta izpildi dabā
neatbilstoši apstiprinātajam projektam;
70.2. par reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta neuzturēšanu
atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;

70.3. par reklāmas vai
vizuālās komunikācijas objekta
nenostiprināšanu statiski drošā veidā;
70.4. par reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta izvietošanu
uz nesakoptas nama fasādes.
71. Sastādīt pārbaudes aktus un
nodot tos administratīvā pārkāpuma
protokola sastādīšanai ir tiesīgi:
71.1. Skrundas novada Būvvaldes
arhitekts;
71.2. Skrundas novada Būvvaldes
būvinspektors.
72. Administratīvā pārkāpuma
protokolus sastādīt ir tiesīgi –
pašvaldības pilnvarotas amatpersonas, pašvaldības policijas darbinieks.
73. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un ar savu darbību
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas
saskaņā ar šiem noteikumiem un
spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.

2012. gada 2.marts
74. Sastādot pārbaudes aktu
un administratīvo protokolu,
amatpersonām ir tiesības dot rakstveida norādījumus reklāmas un vizuālās
komunikācijas objekta izvietotājiem,
kā arī zemes, ēkas vai cita objekta īpašniekiem, pārvaldītājiem,
apsaimniekotājiem vai lietotājiem
par vizuālās komunikācijas objekta
tehnisko un vizuālo sakārtošanu vai
demontēšanu.
75. Administratīvajā protokolā
minēto norādījumu neievērošanas
gadījumā pašvaldības atbildīgā
institūcija ir tiesīga organizēt darbu
reklāmas un vizuālās komunikācijas
objekta noņemšanai, izdevumus
normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā piedzenot no reklāmas vai
vizuālās komunikācijas objekta
izvietotāja, zemes, ēkas vai cita
objekta īpašnieka, pārvaldītāja,
apsaimniekotāja vai lietotāja.
X NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

Aktualitātes Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā

76. Noteikumi tiek publicēti
pašvaldības informatīvajā laikrakstā
“Skrundas novads” un ievietoti
pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.
77. Noteikumi stājas spēkā
nākošajā dienā pēc to publicēšanas
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
noteiktajā kārtībā.
78. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Skrundas novada
pašvaldības 22.06.2010. saistošie
noteikumi Nr. 12/2010 “Par reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās un nodevām par
reklāmu, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskajās vietās Skrundas novada teritorijā”.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga

Skrundeniecei Levitai Paulauskaidiplomdarbs

Gatavosimies Lieldienām!
Sākot ar 1.martu, katru marta mēneša ceturtdienā pl.14.00 Danas Šperlingas vadībā turpināsies konfekšu pušķu
veidošana. Līdzi nepieciešamie materiāli: kartons, bambusa iesmiņi, līmlente, līmes pistole vai Momenta līme, konfektes, biezais kreppapīrs, rotājumi, cirkulis, šķēres.
Sākot ar 5.martu, katru marta mēneša pirmdienu pl.10.00 Danas Šperlingas vadībā notiks bezmaksas Lieldienu
kartiņu izšūšanas nodarbības. Līdzi nepieciešami savi materiāli: krāsains, stingrs papīrs, adata un krāsaini diegi,
šķēres, lineāls, līme.
Sākot ar 7.martu, katru marta mēneša trešdienu pl.15.00 Danas Šperlingas vadībā notiks bezmaksas nodarbības,
kuru laikā gatavosimies Lieldienām. Pirmajā nodarbībā gatavos Lieldienu dekoru. Līdzi nepieciešami materiāli – zari,
olu čaumalas, krāsainas lentītes, trauks kompozīcijas ievietošanai.
6. un 20. martā plkst.10.00 „Māmiņu klubiņa” nodarbības.
Turpinās pieteikšanās uz skolas un ģimenes psiholoģes Sarmīte Štāles vadītajām nodarbībām BEA -„Bērnu
emocionālā audzināšana” vecākiem, kuri audzina pirmsskolas vecuma bērnus. Nodarbība notiks trešdienās, sākot ar
7.martu no pl.18.00 -20.00.
BEA ir desmit soļu programma: 1.Izpratne par bērna attīstību un temperamentu. 2.Kā veicināt ķermeņa kontroli
un pozitīvu ķermeņa pašvērtējumu. 3.Kā veidot drošu piesaisti. 4.Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāziju. 5. Kā
veicināt valodas un komunikāciju spēju attīstību. 6. Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam. 7. Disciplinēšanas
metodes, kas veicina, pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību. 8. Kā veicināt emociju pašregulāciju.
9.Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu. 10.Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un
gādīgumu. Maksa par nodarbību- Ls 3.00, pārim- Ls 5.00 (priekšapmaksa par vienu nodarbību uz priekšu). Pieteikšanās
alternatīvās aprūpes dienas centrā pie Dainas vai pa tālruņiem 63321311, 29407389, vai rakstot uz e-pastu daina.
abele@skrunda.lv. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta bērnu pieskatīšana vecākiem, kuriem nav, kur atstāt
bērnu nodarbību laikā.

Levita Paulauska (no kreisās) kopā ar Gunu Pavilaiti.

12.martā no pl.10.00 bezmaksas vēnu pārbaude. Pieteikšanās darba dienās pa tālruni 63321311.
20.martā pl.18.00 pasaku vakars pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem. Lasīsim pasakas un runāsim par to
nozīmi bērna dzīvē brīvā atmosfērā, siltās zeķītēs un sēžot uz spilveniem.
AADC aicina Skrundas iedzīvotājus, lai pasaku vakars varētu notikt sēžot uz spilveniem, dāvināt stingrāku auduma
gabalus vai jau gatavus spilvenu dekoratīvos pārvalkus 60x60 cm.
3.aprīlī pl.18.00 psiholoģe Kristīne Maka aicina uz degustācijas lekciju - diskusiju “Mana telpa un manas lietas”.
Manas attiecības ar mantām ir tēma par mūsu dzīvi, par mūsu dvēseles stāvokli. Ieeja par ziedojumiem.
Turpinājums no 1.lpp.
28.februārī sapulce notika Raņķos. Uzdotie jautājumi.
J. Mūs uztrauc tas, ka pie daudzdzīvokļu mājas „Pļaviņas” Raņķos ir iemērīts ļoti liels zemes gabals, par kuru
jāmaksā ir apsaimniekošanas maksa. Vai to var samazināt?
A. Jā, pašvaldība ir informēta, ka pie mājas „Pļaviņas” ir piemērīts ļoti liels zemes gabals. Ir veikta teritorijas apsekošana, lai noteiktu reāli nepieciešamo zemes platību ap daudzdzīvokļu māju, par kuru tad arī pieprasīt
apsaimniekošanas maksu. (N.Kleinberga)
J. Vai ir iespēja SIA „Skrundas komunālā saimniecība” sasaukt divas reizes gadā iedzīvotāju sapulci, lai skaidrotu
par mājas uzkrājuma veidošanos un līdzekļu plānoto izlietojumu?
A. Skrundas komunālā saimniecība apsaimnieko ap 100 mājām un papildus iedzīvotāju sapulces rīkojam tad, kad
iedzīvotājiem ir interese par konkrētiem jautājumiem un to risinājumiem. (A. Rudzroga)
J. Kā notiek komunālo maksājumu parādu piedziņa?
A. Vispirms iedzīvotājs tiek brīdināts, par to, ka ir izveidojies parāds par komunālo pakalpojumu sniegšanu. Tad
parādam tiek noteikta soda nauda. Ja iedzīvotājs nesadarbojas ar mums un neizrāda interesi par parādu un sodu naudas
nomaksu, tad mēs lūdzam palīdzību parādu piedzinējiem . (A. Rudzroga)
J. Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā ir atspoguļoti daudzi Domes lēmumu grozījumi. Kādēļ tā?
A. Ja tiek manīti Ministru kabinetu noteikumi un likumi, ja tiek izdarītas izmaiņas saistošajos noteikumus, arī mums
redakcionāli ir jāmaina Domes lēmumi. (N.Kleinberga)
J. Vai Skrundas novada pašvaldībā ir jurists? Vai iedzīvotāji var saņemt konsultāciju?
A. Skrundas novada pašvaldībai ir jurists, kas sniedz juridiskos pakalpojumus. Ja iedzīvotājam ir nepieciešama
konsultācija, kas tieši ir saistīta ar pašvaldības darbību, tad tā tiek nodrošināta bez maksas. (N.Kleinberga)
J. Kur zvanīt, ja ir nepieciešams novērst elektrības bojājumu dzīvoklī?
A. Ja bojājums konstatēts līdz elektrības skaitītājam un/vai esat konstatējis, ka visā dzīvojamā mājā nav elektrības,
zvaniet uz Latvenergo bojājumu pieteikšanas tālruni 80 200 403. Ja esat konstatējis elektroenerģijas mēraparāta
bojājumu vai defektu, lūdzam nekavējoties ziņot par notikušo 80 200 404. Bet ja bojājums ir dzīvoklī un jūs pats to
nespējat novērst, tad jāzvana R. Brūverim (26554937) vai A. Rudzrogam (29126785), lai kopīgi risinātu problēmu.
(A. Rudzroga)
Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks informēja, ka no 1.marta visa veida maksājumus Raņķu pagasta
pārvaldē kasē varēs veikt otrdienās no 8-17, ceturtdienās no 8-13.
Par jautāto citās sapulcēs lasiet nākamajos Skrundas novada pašvaldības izdevumos.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte
Foto- Zane Eglīte, Alans Perševics

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

No 2006.-2008. gada studēju un absolvēju Latvijas kultūras koledžas programmu: deju kolektīva vadītājs. Šogad beidzu Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmiju, Pedagoģijas fakultāti –dejas un ritmikas skolotājs.
Kā viena no bakalaura darba daļām ir kvalifikācijas eksāmens dejā. Tāpēc
23. martā pl. 19.00 Skrundas kultūras namā notiks latviešu tautu deju koncerts – „Izdejo deju rakstus caur paaudzēm.” Koncertā piedalīsies Skrundas
tautu deju kolektīvi: ”Jautrais dancis”, Skrundas 1.vsk. 5.-6.kl. deju kolektīvs,
„Tikai tā”, „Mežābele”, „Virši”. Koncerta programma sastāv no latviešu
tautu dejām, tajā būs iekļauti arī četri latviešu tautu deju pirmiestudējumi,
trīs manis pašas veidoti un viens Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas, Pedagoģijas fakultātes Deju un ritmikas programmas 4. kursa
studentes veidots.
Visi latviešu tautu deju cienītāji tiek mīļi gaidīti 2012. gada 23. martā
plkst.19.00 Skrundas kultūras namā. Ieeja bez maksas. Uz tikšanos!
Teksts- Levita Paulauska
Foto- Aivita Emerberga

Monētu dienas bibliotēkās
Monētu dienu ietvaros pašvaldību publisko bibliotēku apmeklētājiem
piedāvājam divas aizraujošas iespējas piedalīties šo unikālo mākslas darbu
vērtēšanā, saņemt kā balvu kādu no septiņām 2011. gadā kaltajām monētām
un palīdzēt savai bibliotēkai iegūt grāmatu komplektu.
2. – 15. marts Piedalies balsošanā par Latvijas gada monētu 2011
Paralēli vispārīgajam sabiedrības balsojumam, balsotājiem no bibliotēkām
būs iespēja ne vien piedalīties monētu izlozē, bet arī izvēlēties savu gada
monētu, kuras autors – mākslinieks – saņems 3td sagatavoto speciālbalvu.
Bibliotēku balsojumā tiks uzskaitītas balsis, kas nodotas, izmantojot publisko
bibliotēku tīklam pieslēgtos datorus – stacionāros vai portatīvos. Aktīvākās
bibliotēkas pārstāvjiem tiks dota iespēja 3td speciālbalvu pasniegt nominētās
monētas māksliniekam 12. aprīlī aptaujas “Latvijas gada monēta 2011”
noslēguma pasākumā.
2. – 15. marts Atrisini krustvārdu mīklu un izvēlies monētu dāvanā
Šī ir vienreizēja iespēja publisko bibliotēku apmeklētājiem atrisināt
krustvārdu mīklu un kļūt par vienu no tiem, kam būs iespēja pašiem izvēlēties,
kuru no septiņām monētām saņemt kā dāvanu!
Lai piedalītos krustvārdu mīklas risināšanā, sākot ar 2. martu jāreģistrējas
spēlei un jāatbild uz jautājumiem. Informāciju meklē mājas lapā www.bank.
lv vai citos interneta resursos.
Informāciju sagatavoja Gunita Strode
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Administratīvie
jautājumi

2011. gada 2.marts

Domes 2012. gada 23. februāra sēde

D o m e a p s t i p r i n ā j a Vi d e s
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 07.02.2012. vēstulē
Nr. 13.18-1e/1916 par pašvaldības
domes lēmuma nepieciešamību
aizpildīt anketas par investīciju
prioritātēm.
Dome nolēma izveidot Skrundas
novada būvvaldes amatu sarakstā
amatu – būvinspektors, profesijas
kods 2422 54, nosakot mēneša darba
algas likmi Ls 583.00, būvinspektors
būvvaldē strādās nepilnu darba
laiku (0.5 slodzes). Finansējuma
avots – Skrundas novada pašvaldības
budžets.
Dome nolēma palielināt SIA “Skrundas TV” pamatkapitālu par LVL
6000.00 (seši tūkstoši latu), un
iemaksāt SIA “Skrundas TV” kontā
pamatkapitāla palielināšanai.
Dome nolēma reģiona galvenās
bibliotēkas statusam izvirzīt Kuldīgas
Galveno bibliotēku.
Dome apstiprināja Dainu Ābeli
par Skrundas novada pedagoģiski
medicīniskās komisijas locekli ar
logopēda pienākumiem un noteica, ka
pēc izdarītajām izmaiņām komisijas

sastāvs ir šāds: komisijas vadītāja
Vineta Cāzere – speciālās izglītības
pedagoģe, komisijas locekle Daina
Ābele – logopēde, komisijas locekle
Inga Pumpuriņa – psiholoģe, komisijas locekle Rita Brūdere – pediatre.
Dome nolēma reorganizēt
Rudbāržu pagasta Sieksātes
bibliotēku par Rudbāržu pagasta
bibliotēkas Ārējās apkalpošanas
punktu, kā arī apstiprināja Rudbāržu
pagasta bibliotēkas nolikumu.
Dome noteica, ka Rudbāržu pagasta Sieksātes bibliotēkas krājums
tiek pievienots Rudbāržu pagasta
bibliotēkas krājumam.
Biedrības „Ventas krasti” iesniegums tiks izskatīts komiteju sēdē
martā un lēmumu par finansējuma
piešķiršanu virzīs uz ārkārtas
domes sēdi, iepriekš saņemot projekta detalizētu tāmi ar vismaz trīs
dažādiem projekta piedāvājumiem.

SIA “Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome nolēma galvot SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, aizdevuma Ls 52 168.96 (piecdesmit d i v i

tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi
lati un 96 santīmi) saņemšanai uz 20
gadiem ar 4.642% likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2013. gada
janvāri, projekta “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” īstenošanai.
Dome nolēma atļaut SIA “Skrundas komunālā saimniecība” bilances postenī “Pārējās rezerves”
esošo summu novirzīt uz bilances
posteni “Iepriekšējo gadu peļņa un
zaudējumi”.
Dome atļāva SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” pārslēgt īres
līgumu Pērkona ielā 11 - 14, Skrundā.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome nolēma iznomāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” uz
laiku līdz vienam gadam telpas 120
m2 platībā adresē “Rasas”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, nosakot telpu nomas maksu mēnesī Ls 0.10/m2.
Dome nolēma nepaaugstināt īres
maksu sociālajā dzīvojamā mājā
Liepājas ielā 6, Skrundā.
Dome pagarināja ar uzņēmumu
11.12.2005. noslēgto līgumu uz laiku
līdz pieciem gadiem par tirdzniecības
vietas izmantošanu Saldus ielā 8B,

Skrundā, saglabājot iepriekšējā
līguma nosacījumus.
Dome nolēma pievienot zemes
gabalu Rudbāržu pagastā pie zemes
gabala „Ceļš pie Indrāniem”. Zemes
gabala lietošanas mērķis- zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma
posmā. Zemes gabals tiks iekļauts Skrundas novada pašvaldības autoceļa
reģistrā.
Dome piešķīra adresi SIA
„Skrunda” administratīvai ēkai„Zivsaimniecība”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome sadalīja pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu Dārzi
Olu bāzē, Skrundā, un atdalāmiem
zemes gabalam piešķīra nosaukumus.
Zemes gabalu lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
Dome sadalīja pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu Cūku kūts
Nīkrāces pagastā un atdalāmiem
zemes gabaliem piešķīra nosaukumus. Zemes gabalu lietošanas
mērķis - lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve. Dome
anulēja 8 adreses zemes gabaliem
Skrundas novadā. Dome noteica, ka
nepieciešams izstrādāt nekustamā
īpašuma „Billes” Skrundas pagastā
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zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome iznomās zemes gabala daļu
0.5 ha platībā „Nogāze” Rudbāržos
uz 10 gadiem mobilo sakaru bāzes
stacijas uzstādīšanai.
Dome izmainīja adresi „Kazarmas” Rudbāržu pagastā uz adresi „Sieksātes kazarmas”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325,
kā arī telpu grupām tika piešķirtas
adreses.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 2 personas Skrundas novadā dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā, kā arī 2 personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināmas
vispirms. Dome piešķīra 1personai
dzīvokli pansionātā Kuldīgas novadā.
Dome pagarināja 7 personām Skrundas novadā dzīvokļa īres līgumu uz
laiku līdz sešiem mēnešiem. Dome
piekrita īres līguma izbeigšanai 2
personām Skrundas novadā un 1
personai Kuldīgas novadā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Iepazīstieties - mūsu jaunie darbinieki!
iesaistās novada attīstībā, piemēram,
piedaloties būvobjektu publiskajās
apspriešanās, attīstības programmas
darba grupās, izrādītu savu iniciatīvu,
startējot projektu konkursā „Darīsim
kopā!”, kuram pašvaldība šā gada
budžetā ir atvēlējusi līdzekļus, u.c.
Mums ir ļoti svarīgs iedzīvotāju
viedoklis un iesaistīšanās. Uzrunājot
avīzes lasītājus, Gita izmanto Annas
Brigaderes vārdus no lugas „Maija

un Paija”: „Darbs jau tev atdod visu.
Pats tev ieliekas rokās. Viņš jau tikai
gribas būt darāms. Un tad tev ar
spēku pielej dzīslas. Ar prieku pielej
sirdi. Ar veiksmi locekļus, ar gudrību
prātu.” Lai darbs Jums sagādā prieku
un gandarījumu!
Ar Gitu Rubežnieci sarunājās
un foto Ieva Benefelde

Pašvaldības policijas inspektors

Gita Rubežniece, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja, t.63350454;
e-pasts: gita.rubezniece@skrunda.lv
Skrundas novada pašvaldības ES līdzfinansētie projekti ir Kuldīgas un plānošanas dokumentu izstrādē,
Attīstības nodaļā no 1.februāra pilsētas dārza izveide līdzās Kuldīgas veiksmīgi realizēt jau iesāktos prodarbu sākusi projektu vadītāja novada muzejam, Kuldīgas Mākslas jektus, jo projektu vadība ir ļoti
Gita Rubežniece. Gita ir skrun- un humanitāro zinību vidusskolas birokrātisks un daudzšķautnains
deniece, tāpēc priecājas, ka viņas rekonstrukcija, PII „Cīrulītis” rekon- process, kurā ir virkne iesaistīto
prasmes projektu vadībā bija strukcija, Liepājas, Ēdoles, Planīcas pušu – pašvaldība, ministrijas un
un Mucenieku ielas krustojuma padotības iestādes, kas uzrauga
vajadzīgas tieši Skrundā.
finansējuma apguvi, Iepirkumu
Kāda ir Jūsu līdzšinējā darba rekonstrukcija Kuldīgā, u.c.
Pie kādiem projektiem šobrīd uzraudzības birojs, būvnieki, projekta
pieredze?
autori, būvuzraugi u.c. un tam visam
Līdz šim manas darba gaitas ir strādājat?
Man ir uzticēts Latvijas – Lietuvas pa vidu projekta vadītājs, kurš reizēm
bijušas saistītas ar Kuldīgu: esmu
strādāju Kuldīgas pilsētas domes pārrobežu sadarbības projekts „Mana ir kā jurists, reizēm kā grāmatvedis,
(pirms administratīvi teritoriālās sociālā atbildība”, kura ietvaros Sk- reizēm kā arhitekts - cilvēks orķestris,
reformas) Attīstības un nekusta- rundas sociālās aprūpes centrā tiks jo jāsaprot no visa pa druskai- ar
mo īpašumu apsaimniekošanas ierīkots lifts un izremontētas divas smaidu saka Gita.
Ko vēlaties paveikt savā darbā
departamentā par sekretāri/liet- telpas, pielāgojot tās personām ar
tuvākā gada laikā?
vedi, vēlāk 2 gadus strādāju privātajā funkcionāliem traucējumiem.
Uzsākt vairāku nozīmīgu proPiedalos visos jautājumos, kusektorā mērniecības uzņēmumā SIA
METRUM par konsultanti un biroja ros kolēģi mani iesaista, tiekos ar jektu īstenošanu. Tuvākā gada
administratori, savukārt pēdējos 4 projektētājiem, strādāju pie būvdarbu laikā, cerams, būs skaidrība arī par
gadus darbojos Kuldīgas novada iepirkuma dokumentu izstrādes, finansējuma sadali nākamajam ES
pašvaldības Attīstības un projektu apspriežam jaunas sadarbības pro- struktūrfondu plānošanas periodam
(2014 -2020), tas nozīmē, ka varēsim
vadības nodaļā, īstenojot Eiropas jektu idejas, u.tml.
Kas Jums šķiet svarīgākie izstrādāt Investīciju plānu novadam
struktūrfondu līdzfinansētos projekun plānot novada attīstību.
tus, galvenokārt, infrastruktūras ob- vispirms padarāmie darbi?
Kas jums šķiet svarīgākais
Meklēt aizvien jaunas iespējas
jektu būvniecību un rekonstrukciju.
Gadu biju arī šīs nodaļas vadītāja. piesaistīt investīcijas novada sadarbībā ar iedzīvotājiem?
Ļoti vēlētos, lai iedzīvotāji
Lielākie manā pārraudzībā bijušie attīstībai, iesaistīties novada attīstības
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Jau no pagājušā gada nogales par Skrundas novada pašvaldības policijas
inspektoru strādā Normunds Eihe. Par savu darba pieredzi viņš saka: „No
1994. - 2009. gadam strādāju Valsts policijā par iecirkņa inspektoru un
kriminālpolicijas inspektoru. Tad trīs gadus SIA „Vip A”, kura nodarbojas ar
personu un objektu fizisko apsardzi.”
Šobrīd līdztekus ikdienas sadzīves administratīvo pārkāpumu risināšanai
tiek apzinātas mājsaimniecības, kuras nav iekļāvušās vienotajā atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā. Tuvākie veicamie darbi ir arī sadarbības uzlabošana
ar Valsts policiju, citu novadu pašvaldības policiju nodaļām, kā arī ar citiem
dienestiem, kuri nodrošina iedzīvotāju drošību
Inspektors atzīst, ka policijas galvenais uzdevums ir rūpēties par iedzīvotāju
drošību, tāpēc svarīga ir iedzīvotāju uzticēšanās policijai. Viņš arī aicina
līdzcilvēkus sadarboties un nebūt vienaldzīgiem pret to, kas notiek ar kaimiņu,
paziņu vai vienkārši garāmgājēju.

Inspektora darba vieta ir Skrundas sociālā dienesta ēkā, Kalēju
6. Pieņemamais laiks- katru pirmdienu un ceturtdienu no 9.00
līdz 12.00. Pārejā laikā kontaktēties pa t.29258421 vai e-pastā:
pasvaldibaspolicija@skrunda.lv
Teksts - Ieva Benefelde
Foto - Aivita Emerberga
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Gatavojas Skrundas svētkiem

2011. gada 2.marts

Notikumu kalendārs
Skrundā

Šogad Skrundas svētkus svinēsim 11. un 12. maijā. Sešpadsmit gadu laikā to rīkotāji vienmēr centušies izcelt
cilvēkus, lietas un notikumus, ar ko varam lepoties un kas mums pieder. Vienmēr esam meklējuši iespējas līdzās
ierastām svētku aktivitātēm atrast ko jaunu, neredzētu.
Janvāra beigās Skrundas kultūras namā pulcējās darba grupa, lai radītu idejas svētkiem. Uzsāktas pārrunas ar Zemessardzi par iespēju vizināties bruņu mašīnā, izbaudīt atmīnētāju darba specifiku. Plānots, ka šogad svētkos varēsiet
izbaudīt ērmriteņus, ūdensbumbas Ventā, kustību darbnīcas un aplūkot mednieku trofejas. Skrundas spēka vīri jau
trenējas savam iznācienam...
Jau kopš pagājušā gada svētkiem esam gājuši uz mērķi – Skrundas centrā uzstādīt pilsētas pulksteni. Līdz ar to svētku
moto šogad - SKRUNDAS LAIKS. Lai mūsu pulksteņa „Laika upe” atklāšana būtu neatkārtojama, top dramaturga
un režisora Alda Zalgaucka oriģinālluga. Mūziku lugai komponēs Elīza Zalgaucka.
Svētkus kuplinās tradicionālās aktivitātes- orientēšanās sacensības „Jāņtārpiņu karnevāls’’, modes deju festivāls
„Aiziet!”, laivu nobrauciens pa Ventas upi, amatiermākslas kolektīvu koncerti, amatnieku tirdziņi, sporta aktivitātes.
Šogad Skrundā tiks organizēta starptautiskā projekta „Rokdarbi” aktivitāte. Projektā piedalās Latvijas, Somijas,
Igaunijas rokdarbnieki.
Bet ko svētkos vēlētos piedzīvot Jūs? Aicinu jau pirms svinēšanas svētku sajūtu radīt kopā! Mēs, svētku organizatori,
gaidīsim jūsu priekšlikumus, kā svētkus vērst vēl krāšņākus un tuvākus katram no mums. E-pasts: skrundakn@inbox.lv
Skrundas novada svētku darba grupas vārdā Loreta Robežniece, foto - Sandris Kuzmickis

Romancei- 5 gadu jubileja

Skrundas novada pašvaldība informē, ka aprīlī tiks izsludināts projektu konkurss “Darīsim kopā” novada iedzīvotājiem.
2. martā pl.19.00 Skrundas kultūras namā izrāde “Tūsteps ar
čemodānu fonā” ir ATCELTA, biļetes var nodot kultūras namā līdz
8. martam.
3. martā pl.18.00 Skrundas novada Lēnās pie memoriālās sienas
notiks piemiņas pasākums, veltīts Oskara Kalpaka bataljona vīriem
un Lāčplēša kara ordeņa kavalierim, virsleitnantam Paulam Blūmam.
Piedalīsies Bruņoto spēku orķestris, zemessardzes un jaunsardzes
pārstāvji, Kalnu vidusskolas zēnu vokālais ansamblis un Skrundas
Vecie zēni. Pasākuma noslēgumā salūts.
Līdz 9. martam Skrundas kultūras namā apskatāma novada mednieku kolektīvu trofeju izstāde.
10. martā pl.18. 00 Skrundas kultūras namā jauniešu deju kolektīvu
sadancošana „Kur tu augi daiļa meita’’. Piedalās kolektīvi no Rīgas,
Liepājas, Druvas, Saldus, Tukuma. Ieeja par ziedojumiem.
17.martā pl.18.00 Skrundas kultūras namā Skrundas sieviešu vokālā
ansambļa „Romance” 5 gadu jubilejas koncerts. Ieeja par ziedojumiem.
18. martā pl.14.00 Skrundas kultūras namā grupas „Baltie lāči”
koncerts. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras namā pie administrācijas.
Ieeja- Ls 3,4,5.-. Koncerta dienā visas vietas- Ls 5.-.
19. martā pl.18.00 Skrundas bibliotēkas telpās Skrundas sieviešu
klubiņa pasākums “Seja mana rota!”. Runāsim par sejas tipiem,
dabīgo kosmētiku, ko varam katra pati sev sagatavot. Informācija pa
t. 29427990 ( Inese)
23. martā pl.19.00 Skrundas kultūras namā koncerts „ Izdejo deju
rakstus cauri paaudzēm’’. Rīgas Pedagoģijas un vadības izglītības
akadēmijas studentes Levitas Paulauskas kvalifikācijas eksāmens.
24. martā pl.16.00 Skrundas kultūras namā savas tūres „Es smaidu”
ietvaros koncertu sniegs Rīgas Gospelkoris.
24.martā pl.10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks veterānu
sacensības volejbolā vīriešiem. Par Skrundas kausu cīnīsies komandas
no Skrundas, Saldus, Babītes, Jelgavas un Valgundes.
25. martā pl.13.00 atceres brīdis, komunistiskā genocīda upuriem
pie piemiņas akmens Skrundas dzelzceļa stacijā.
31. martā pl.19.00 Skrundas kultūras namā Modes deju studijas 5
gadu jubilejas koncerts.

Rudbāržos

7.martā pl.16:00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks
rokdarbu pēcpusdiena. Bērni gatavos apsveikumu savām māmiņām
un vecmāmiņām, lai viņas iepriecinātu Sieviešu dienā. Pavasaris
vairs nav aiz kalniem, tāpēc veidosim pavasara ziedus no kreppapīra,
kokteiļa salmiņiem un citiem materiāliem. Ar šiem ziediem izrotāsim
bērnu centra telpas un nedaudz atdzīvināsim telpās pavasara krāsas.
10.martā pl.10.00 Rudbāržu O. Kalpaka pamatskolas sporta
zālēzoles turnīra 7. kārta. Dalības maksa- Ls 2.-.
16.martā pl.21.00 Rudbāržos atpūtas vakars ar groziņiem. Ieejasmaksa- Ls 2.-. Pieteikties Rudbāržu pagasta kasē, kultūras namā vai
pa t.28327883.
23.martā pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā tematisks
pasākums ,,Vardarbība pret bērnu”. Vardarbība sastopama visur: gan
mājās, gan uz ielas, gan skolā. Runāsim par vardarbību veidiem, kā
rīkoties dažādās dzīves situācijās, kur meklēt palīdzību. Bērniem būs
iespēja uzdot jautājumus par šo tēmu, kā arī aizpildīt anketas.
29. martā pl.18.00 Rudbāržos kulinārijas brīnumu vakars. Kopā
mācīsimies gatavot ķirbju biezzupu. Interesentus pieteikties pie Ditas
(T.28327883).

Raņķos

„Mēs esam tik dažādas, taču mūs visas vieno mīlestība uz dziesmu”- tā varētu teikt ikviena no mums- deviņām
ansambļa meitenēm: Dita Ineta, Ingūna, Irita, Evita, Līga, Ilze, Dace, Silva.
Kopā esam no 2006. gada rudens. Ansambļa vadītāja līdz 2009. gada novembrim bija Astrīda Ķetlere. Gadu ansambli vadīja Iveta Vēra.
Mums patīk tās sentimentālās „sirds” dziesmas, reizēm mums patīk šajā līganajā, sirsnīgajā dziesmu kokteilī iemest
kādu dzirkstošu rozīnīti- jautrāku, temperamentīgāku dziesmu.
2010./2011. gada sezonā mūsu kolektīvā ienāca jauna vadītāja- Guna Pavilaite. Jau pirmajos mēģinājumos dzima
ideja par koncertprogrammu “Pieklauvē!” , kurā skanēja jaunas un ansambļa pirmsākumos dziedātās dziesmas. Pats
nozīmīgākais šķieta, ka šajā koncertā kopā ar mums dziedāja un līdzi darbojās mūsu bērni, mūsu ģimenes.
Līdz ar Gunas atnākšanu ansamblis ieguva citu skanējumu un arī nosaukumu – „Romance” Šajos piecos gados no
pirmās dienas kopā ar mums ir koncertmeistare Antra Zuntnere.
17. martā plkst. 18.00 Skrundas kultūras namā ielūdzam uz ansambļa 5 gadu jubilejas koncertu. Mums visām ir
viens kopīgs sapnis, šo sapni izdzīvosim koncertā, un, kas zina, varbūt tas arī piepildīsies. Esiet mīļi gaidīti.!
Teksts- Irita Timbare, ansambļa dalībniece

Novada dzimtsaraksts ziņo

Februārī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu kuplinājuši 5 jaundzimušie – 3 meitenītes un 2 puisīši: Jaunmuižā
2 bērniņi, pa vienam Raņķos, Rudbāržos un Skrundas pagastā. Mūžībā aizgājuši 3 Rudbāržu pagasta
iedzīvotāji un 1 Nīkrāces pagasta. Noslēgtas vienas laulības Lēnu Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde.
Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā, Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

Kas gan meitenes, sievietes ir bez cepures – krāšņas, jautras, interesantas, burvīgas, lielas, mazas, adītas, šūtas un citādi darinātas, tāpēc
svētdien, 4.martā, pl.14.00 Raņķu pasākumu zālē visi tiek aicināti
uz sieviešu dienai veltītu „Krāsaino cepuru balli”. Tērpies krāsainā
cepurē un nāc ar krāsainām sajūtām! Sīkākā informācija pie Aijas.
8.martā pl.17.00 Raņķu pasākumu zālē uz interešu klubiņa
„Gardēdes” pirmo tikšanos aicināti visi, kuriem patīk gatavot ēst un
izmēģināt daudz jaunu recepšu, vai vienkārši satikties. Šai reizē katrai
līdzi savi firmas salātiņi. Sīkāka informācija pie Aijas.
25.martā pl.12.00 Raņķos piemiņas brīdis pie represēto akmens.

Nīkrācē

6.martā pl.15.00 Nīkrāces saieta namā iedzīvotājus ģimenes centra vadītāja Inese aicina pagatavot sveces, kuras var būt kā skaista
pašdarināta dāvana kādam mīļam cilvēkam. Līdzi ņemt izlietotu sveču
galus un labu noskaņojumu.
9.martā pl.15.00 Nīkrāces saieta namam 1.dzimšanas diena.
Gaidīsim gan lielus, gan mazus uz svētku pēcpusdienu. Lūgums ierasties izrotātā svētku cepurē, līdzi ņemt vīriešu kaklasaiti, kas piestāvētu
pie cepures, diegu, adatu un pogu (pagatavosim uz vietas svētku
apkaklīti), kā arī nelielu cienastu svētku galdam.
12.martā pl.15.00 Nīkrāces atpūtas centrā uz krustvārdu mīklu
minēšanas konkursu tiek aicināti visi pagasta iedzīvotāji.
20.martā pl.15.00 Nīkrāces saieta namā gardēžu klubiņš vēlreiz
rīko cepelīnu balli.
23.martā pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā vokālo ansambļu
sadraudzības koncerts “Man ir dziesma, kas ved pavasarim pretī...”
25.martā pl.12.00 atceres brīdis komunistiskā genocīda upuriem
pie piemiņas akmens Lēnās.

