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Labdien, lasītāj! Taupīs enerģiju un sacentīsies

Benita Lielāmere, Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Sākot ar 2016. gada martu, divpadsmit 
mēnešu garumā tiks rīkotas EnergoKo-
mandu jeb enerģijas taupīšanas sacen-
sības pašvaldību darbiniekiem projekta 
save@work ietvaros (www.saveatwork.
lv), kuru līdzfinansē ES programma 
“Horizon 2020”. Sacensības vienlaicīgi 
tiek organizētas deviņās ES dalībval-
stīs. No Latvijas sacensībās piedalīsies 
septiņas pašvaldības (Skrundas, Ādažu, 
Cēsu, Ķeguma, Saldus, Smiltenes un 
Tukuma) ar 20 pašvaldības īpašumā 
esošajām publiskajām ēkām. Kopumā 
dažādās aktivitātēs tiks iesaistīti 733 
darbinieki. Lielākā daļa no pašvaldībām 
dalībai sacensībās ir pietikusi savu pilsē-
tas domes ēku, tādā veidā rādot piemēru 
saviem iedzīvotājiem, ka enerģijas tau-
pīšana un apkārtējās vides saudzēšana 
ir svarīga. Turklāt šīs pašvaldības jau ir 
izstrādājušas un ieviesušas Ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plānus un dalība 
sacensībās ir nākamais solis, lai panāktu 
plānotās izmaiņas un uzlabotu apkārtējo 
vidi saviem iedzīvotājiem. 

Sacensību galvenā ideja ir panākt 
enerģijas patēriņa samazinājumu biroja 
tipa pašvaldības ēkās, mainot darbinie-

ku ikdienas paradumus. Lai to panāktu 
katrā no ēkām ir izveidota EnergoKo-
manda, kas apvieno 3 – 10 darbiniekus, 
kas būs atbildīgi par esošās situācijas 
novērtēšanu, enerģijas datu uzskaiti un 
monitoringu, kā arī energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu ēkā. Sacensību 
ietvaros gan EnergoKomandas dalībnie-
kiem, gan citiem darbiniekiem tiks rīkoti 
dažādi pasākumi un konkursi, sagatavoti 
informatīvi materiāli un izdalīti praktis-
ki rīki, enerģijas patēriņa noteikšanai 
un samazināšanai ēkās. Noslēgumā 
pašvaldība, kas būs panākusi lielāko 
enerģijas patēriņa samazinājumu savās 
ēkās, dosies uz starptautisko sacensību 
noslēguma pasākumu Briselē, kur būs 
iespēja iepazīties un dalīties pieredzē ar 
pašvaldībām no Austrijas, Vācijas, Itāli-
jas, Lielbritānijas, Ungārijas, Zviedrijas, 
Beļģijas un Francijas. 

Skrundas novadā enerģijas taupīšanas 
konkursā piedalās abas Skrundas no-
vada pašvaldības administrācijas ēkas 
Raiņa ielā 11 un Amatnieku ielā 1, P/A 
„Sociālais dienests” ēka Kalēju ielā 6 , 
Skrundas veselības un sociālās aprūpes 
centrs, Kuldīgas ielā 2. Katrai iestādes 

EnergoKomandai ir izdalīti trīs dažādi 
mērinstrumenti. Viens mēra labsajūtu 
telpā – temperatūru, CO2 daudzumu un 
gaisa mitrumu. Otrs mēra apgaismojuma 
atbilstību darba vietā. Ar trešā mērinstru-
menta palīdzību var izmērīt konkrētas 
elektro iekārtas enerģijas patēriņu. 
Visi šie mērinstrumenti ir paredzēti, lai 
noteiktu esošo situāciju, izdarītu seci-
nājumus un veiktu izmaiņas ikdienas 

paradumos darba vietā, lai ietaupītu 
energoresursus, vienlaikus, uzlabojot 
darba apstākļus.

Informāciju sagatavoja SIA 
“Ekodoma” projektu vadītāja 

Līga Žogla un Skrundas novada 
pašvaldības attīstības nodaļas 

vadītāja Zane Eglīte 

Šogad pavasaris atnācis nepierasti 
ātri. Pirms Jaunā gada – vēlais rudens, 
pašlaik – agrais pavasaris. Taču nevajag 
satraukties par to, ko nevaram ietekmēt. 
Jāpriecājas par šo laiku, kāds nu tas ir. 

Marts ir pirmais pavasara mēnesis, 
kad jau ir izspraukušās pirmās snieg-
pulkstenītes, kļavām jau parādījusies 
sula, atgriezušies jau arī daži gājputni.

Atskatoties uz ziemas mēnešiem, 
esam arī daudz pastrādājuši – sportisti 
visa februāra garumā aktīvi piedalījās 
Skrundas novada ziemas 4. sporta spēlēs, 
pašdarbnieki gan dzied, gan spēlē teātri, 
iedzīvotāji piedalās radošos pasākumos, 
organizē izstādes, darbojas sieviešu 
klubiņos, vingro. Protams bija arī balles, 
Lauksaimnieki no Alsungas, Kuldīgas 
un Skrundas novadiem 19.februārī 
Skrundas kultūras namā atpūtās LLKC 
Kuldīgas nodaļas rīkotajā pasākumā. 
Lauksaimnieki bija priecīgi, sastopot 
savus darījumu partnerus un bijušos 
kursa biedrus, kārtīgi izdejojās un atpū-
tās, noskatoties Skrundas kultūras nama 
deju grupas priekšnesumus un piedalo-
ties kultūras nama darbinieku Ditas un 
Lienes rīkotajās atrakcijās. 

Marta mēnesis iestājas arī ar patriotis-
kiem pasākumiem  - kā jau katru gadu, 
pieminot Latvijas brīvības cīņas, 3. mar-
tā pie memoriālās sienas Lēnās notiks 
piemiņas pasākums, veltīts Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalierim, virsleitnantam 
Paulim Blūmam, un 25. martā – atceres 
brīdis pie piemiņas akmens Lēnās, godi-
not komunistiskā genocīda upurus – uz 
Sibīriju izvesto 41 Nīkrāces pagasta 
iedzīvotāju.

Šis gads iestājas arī ar nozīmīgu 
gadskārtu atzīmēšanu. Kā jau zināms, 
Skrundas pilsētai 23. janvārī – 20 gadi, 
Nīkrāces pamatskolas jaunajai ēkai - 20 
gadi, Nīkrāces pagasta pārvaldes ēkai 
2. aprīlī - 40 gadi. Atzīmējot Skrundas 
pilsētas jubileju, katra mēneša 23. datu-
mā notiek pilsētai veltīts pasākums, un 
tā – 23. martā Skrundas kultūras namā 
viesosies nīkrācietes Ingas Ezerietes 
vadītais  Vaiņodes amatierteātris ar A. 
Niedzviedža lugu „Labi iet”. Arī Nīkrā-
ces pamatskola gatavojas skolas jubilejas 
svinībām – gan apkopojot skolas vēstu-
res materiālus, gan gatavojoties gadskār-
tējam skolas absolventu un darbinieku 
salidojumam rudenī. Pagasta pārvaldes 
vēstures istabā glabājas materiāli par 
dažādiem notikumiem Nīkrāces vēsturē 
– padomāsim arī par to, kā atzīmēt ēkas 
jubileju!

Un mēneša beigās jau sagaidīsim 
Lieldienas ar priecīgiem un jautriem 
pasākumiem visos pagastos un Skrundā. 
Sagaidīsim Lieldienas tīrā un sakoptā 
vidē, jau tagad sāksim savākt ziemas 
laikā sakrājušos atkritumus, sakopsim 
savus mājokļus, attīrīsim tos no visa 
liekā un nevajadzīgā, dodot vietu visam 
jaunajam!

JUBILĀRI FEBRUĀRĪ
Skrunda un Skrundas pagasts

93 gadniece
Alma DZALBA 04.02.1923. 
91 gadniece
Zofija VIĻUS 01.02.1925. 
85 gadnieks
Laimonis DAUGALIS 26.02.1931. 
80 gadnieki
Silvija PARCĀNE 18.02.1936. 
Ausma BERNĀNE 25.02.1936. 
Anna Rasma FREIJA 29.02.1936. 

Rudbāržu pagasts
97 gadniece
Rozālija VAITKIENE 20.02.1919. 
95 gadniece
Olga HERMANE 22.02.1921. 
92 gadniece
Zenta Vilma KĻAVA 20.02.1924. 
90 gadnieces
Austra TREIMANE 07.02.1926. 
Zinaīda TILTIŅA 14.02.1926. 
85 gadniece
Alma SPĒKA 28.02.1931.

Skrundas novada pašvaldības policijas ziņo
2016.gada februārī paveiktais

Risina konfliktus
Februārī risināti vairāki konflikti. 

Novērsts ģimenes konflikts O.Kalpaka 
ielā un no ģimenes nošķirts vardarbīgais 
vīrs. Palīdzēts arī  Skrundas sociālajam 
dienestam un bāriņtiesai kādā ģimenes 
nošķiršanas lietā Nīkrāces pagastā, 
Dzeldā. Saņemta arī sūdzība par kādu 
vīrieti Sporta ielā, pie kura notika ko-
pīga alkohola lietošana un trokšņošana. 
Aizbraucot uz notikuma vietu, dzīvoklis 
atbrīvots no nepiederošām personām un 
situācija atrisināta.

Palīdz dienestiem
Februārī aizturēta kāda persona, kurai 

tiesa piespriedusi apcietinājumu. Perso-
na nogādāta Valsts policijā. Palīdzība 
Valsts policijai sniegta arī divu nepiln-
gadīgu personu meklēšanā. Noskaidrota 
viņu atrašanās vieta. Februārī saņemts 
izsaukums uz Rudbāržu internātskolu, 
kur bija radušās problēmas ar kādu 

audzēkni. Audzēknis nogādāts Valsts 
policijā. Palīdzēts arī Skrundas sociā-
lajam dienestam un bāriņtiesai kādas 
ģimenes apsekošanā Rudbāržos. Ap-
sekojot Rudbāržu pagastu, konstatētas 
videi bīstamas vielas. Informēts Valsts 
vides dienests un kopā ar vides aiz-
sardzības inspektoru apsekota bīstamā 
vieta. Uz šosejas Skrunda – Saldus, pie 
Cieceres pagrieziena, notikušajā avārijā 
palīdzēts Valsts ceļu policijai satiksmes 
regulēšanā. Februārī arī palīdzēts atrast 
no mājām aizbēgušas trīs nepilngadīgas 
un viena pilngadīga persona. Meklēšanā 
liels atbalsts saņemts no iedzīvotājiem. 
Tāpat Valsts policijas Kuldīgas iecir-
knim palīdzēts kādu divu nepilngadīgu 
jauniešu meklēšanā, kuri bija aizbēguši 
no Rudbāržu internātskolas.

Pārkāpj noteikumus
Veicot video novērošanu, konstatēts, 

ka kāds jaunietis ar piku ir speciāli trāpī-

jis kādai no video novērošanas kamerām, 
kā rezultātā kamera nespēja uztvert tai 
paredzēto filmēšanas diapazonu. Tiek 
lemts par administratīvās lietvedības 
uzsākšanu. Saņemta informāciju par 
krautuves izvietošanu pie pašvaldības 
ceļa netālu no Lēnām bez iepriekšējas 
saskaņošanas. Vainīgās personas tiek 
noskaidrotas. Skrundā veikalā ‘‘TOP’’ 
notikušas vairākas zādzības. Zagļi 
aizturēti un visas nozagtās mantas at-
gūtas. Vainīgās personas nodotas Valsts 
policijai. Apsekojot Skrundas novada 
teritoriju, konstatētas vairākas personas, 
kuras atradās sabiedriskā vietā tādā rei-
buma stāvoklī, kas aizskar cilvēku cieņu. 
Agresīvāko personu nogādājam Kul-
dīgas Valsts policijas iecirknī, bet pret 
citu personu tika uzsākta administratīvā 
lietvedība. Pārējās iereibušās personas 
nogādātas mājās. Aizturēts kāds vīrietis, 
kurš veikalā ‘’Elvi ‘’ uzvedās neadekvāti 
un mēģināja iepirkties par lielāku sum-
mu nekā viņam bija pieejama. Saņemta 
informācija par kādu sievieti, kura 
kopējas iedzeršanas laikā bija piesavi-
nājusies citas personas dokumentus un 
jaku. Veicot pārrunas ar sievieti, lietas 
atgūtas, bet konstatēts, ka šī persona, 
kura strādā ESF projektā ‘’Algotie pa-
gaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās’’, ir 
ieradusies darbā 2.97 promiļu reibumā. 
Uzsākta administratīvā lietvedība. Tāpat 
uzsākta administratīvā lietvedība divām 
sievietēm, kuras strādā ESF projektā un 
darba vietā bija 3,49 promiļu un 1,54 
promiļu reibumā. Apturēta kāda sieviete, 
kura brauca ar riteni diennakts tumšajā 
laikā bez atstarotāja pa šoseju un veda 
nepilngadīgu bērnu. Sievietei izteikts 
brīdinājums. 

Pieklīdis suns
Saņemta informācija par kādu piek-

līdušu suni Kušaiņos. Noskaidrots, ka 
suns ir pamests un ir bez saimnieka, 
tāpēc nogādāts Saldus dzīvnieku pat-
versmē.

Ziņojumu sagatavoja Skrundas 
pašvaldības policijas inspektors 

Ģirts Miksons

Pagastu ziņas
Rudbāržu pagasts 
Pilnībā ir pabeigta veselības aprūpes 

punkta izbūve Jubilejas ielā 3-13. Tagad 
tas atrodas jaunās, izremontētās telpās 
un ir izveidots atbilstoši MK noteikumu 
prasībām.

Februārī sportot gribošie un aktīvākie 
pagasta iedzīvotāji piedalījās Skrundas 
novada Ziemas sporta spēlēs. Visu dis-
ciplīnu uzvarētāji tiks sveikti 5.martā 
Skrundas kultūras namā noslēguma 
pasākumā. Interesants bija amatierteātra 
„Spēlmaņi” ikgadējais amatierteātru kar-
nevāls ”Bez dziesmas nav teātris”, kurā 
piedalījās amatierteātri no Raņķiem, 
Usmas, Zaņas, Snēpeles un Vārmes. Ar 
algoto sabiedrisko darbu strādniekiem 
tika izremontēta un sakārtota noliktava 
Liepu ielā 20. Pašreiz apstādījumos tiek 
apzāģēti un savākti koku zari. 

Rudbāržu pagasta pārvaldes 
vadītāja Dzintra Veģe 

Nīkrāces pagasts 
Februārī algoto sabiedrisko darbu 

strādnieki un Valsts probācijas dienesta 
norīkotie strādnieki attīrīja no krūmiem 
pašvaldības autoceļa Nīkrāce- Mežgaļi 
ceļmalu no krūmiem, tāpat algoto sa-
biedrisko darbu strādnieki sakopa paš-
valdības kapsētas, sakopj pagasta centra 
Dzeldas un Lēnu centru, vāc  atkritumus 
gar pašvaldības autoceļiem. Sportisti 
piedalījās gan Skrundas novada 4. sporta 
spēlēs, gan arī Kuldīgas novada sporta 
spēlēs. Atpūtas centrā divas dienas nedē-
ļā notiek galda spēles. Piektdienās atpū-
tas centrā notiek ārstnieciskā vingrošana. 
Saieta namā sieviešu klubiņa dalībnieki  
darināja svečturus  un iekārtoja pagasta 
iedzīvotāju rokdarbu izstādi.

Nīkrāces pagasta pārvaldes 
vadītāja Benita Lielāmere
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ĪSUMĀ SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2016
Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā

1. Saistošie noteikumi nosaka ar no-
devu par būvniecības ieceres akceptu vai 
būvatļaujas saņemšanu apliekamos ob-
jektus, nodevas apmēru, nodevas maksā-
šanas kārtību un atvieglojumus Skrundas 
novada administratīvajā teritorijā.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un 
juridiskas personas, kuras, saskaņojot 
būvniecību Skrundas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā no Skrundas novada 
būvvaldes saņem būvatļauju vai būvnie-
cības ieceres akceptu.

3. Nodevas likmes par būvatļaujas vai 
būvniecības ieceres akcepta saņemšanu 
(skatīt tabulu Nr.1).

4. Nodeva 50 % apmērā maksājama 

pēc būvatļaujas saņemšanas Skrundas 
novada būvvaldes noteiktajā termiņā. 
Atlikušos 50 % no nodevas samaksā 
pirms dokumentu iesniegšanas Skrundas 
novada būvvaldē par būvatļaujā ietverto 
projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja 
būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti 
vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto 
nodevu neatmaksā.

5. Nodeva par būvniecības ieceres 
akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma 
rakstā vai apliecinājuma kartē, maksāja-
ma 14 dienu laikā no būvniecības ieceres 
akceptēšanas dienas. Nodevas samaksa 
tiek veikta pamatojoties uz Skrundas 
novada būvvaldes izsniegtu maksājuma 
dokumentu, ko tā izsniedz būvniecības 

Nr.p.k.

NODEVAS OBJEKTS

Restaurācijai, atjaunoša-
nai, pārbūvei, novietoša-

nai, nojaukšanai
Jaunbūvei

Ieceres akcepta atzīme 
paskaidrojuma rakstā 

vai apliecinājuma kartē

Fiziskām 
personām,

EUR

Juridiskām 
personām,

EUR

Fiziskām 
personām,

EUR

Juridiskām 
personām,

EUR

Fiziskām 
personām,

EUR

Juri-
diskām 

personām,
EUR

3.1. I grupas ēkas
Ēkas ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamām ēkām, kuras nav paredzētas 

dzīvnieku turēšanai, un palīgēkas (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas ar apbūves 
laukumu līdz 60 m2 un neieskaitot mazēkas ar apbūves laukumu līdz 25 m2).

NOVIETOŠANAI
(Atsevišķas rūpnieciski izgatavotas vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, (neieskaitot mazēkas ar apbūves 

laukumu līdz 25 m2) tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta).

15,00 20,00 25,00 30,00 10,00 15,00

3.2. II grupas ēkas un inženierbūves 15,00 28,00 25,00 55,00 10,00 20,00

3.3. III grupas ēkas un inženierbūves 32,00 60,00 54,00 120,00 20,00 40,00

Tabula Nr.1

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016

”Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā”

ieceres akceptēšanas, izdarot atzīmi 
paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 
kartē, brīdī. Ja paskaidrojuma rakstā vai 
apliecinājuma karte noteiktā būvniecības 
iecere netiek realizēta, iekasēto pašval-
dības nodevu neatmaksā.

6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti 
būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecību 
veic par valsts vai pašvaldības budže-
ta līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad 
būvniecība nepieciešama pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai.

7. No nodevas samaksas atbrīvo po-
litiski represētas personas, personas ar I 
vai II grupas invaliditāti un maznodro-
šinātas personas.

8. Nodeva iemaksājama Skrundas no-

vada pašvaldības pamatbudžetā, veicot 
pārskaitījumu.

9. Nodevu aprēķina un kontroli pār 
nodevas samaksu pilnā apmērā veic 
Skrundas novada būvvalde.

10. Saistošie noteikumi publicējami 
vietējā laikrakstā “Skrundas novads” 
un tie stājas spēkā likuma “Par pašval-
dībām” 45.panta noteiktā kārtībā.

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Skrundas novada pašval-
dības 2012.gada 25.oktobra saistošo 
noteikumu Nr. 11/2012 “Par pašvaldības 
nodevām Skrundas novadā” IV nodaļa 
“Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

Domes priekšsēdētāja                                                                  
L. Robežniece

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums

Skrundas novadā ir spēkā pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11/2012 ”Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” (apstiprināti ar Skrundas 
novada domes 2012.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 18.§). Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu izmēru un maksāšanas kārtību 
par Skrundas novada pašvaldības izdotajām būvatļaujām. Savukārt 2014.gada 1.oktobrī stājies spēkā Būvniecības likums, kā arī virkne pavadošo 
normatīvo aktu, paredzot būtiskas izmaiņas ēku un inženierbūvju klasifikācijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar  likuma “Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 10.punktu, likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 15. punktu.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis vienkāršot nodevas par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu noteikšanu, ņemot vērā ēku un 
inženierbūvju jauno dalījumu grupās. Tāpat papildus paredzēts noteikumos iekļaut iedzīvotāju kategorijas (piem. I un II grupas invalīdi), kurām tiktu 
atbrīvotas no iepriekšminētās nodevas. Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 tas nebija iekļauts.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms. Nodevas lieluma apjoms būtiski nav grozīts, kā arī uzskatāms par līdzvērtīgu, salīdzinot ar apkārtējiem novadiem.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Skrundas novada pašvaldības institūcija, kurā var griezties saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu, ir Skrundas novada būvvalde.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. Nr. 3/2016
Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2012

„Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” šādus grozījumus:
1. Izslēgt IV nodaļu “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2016  
„Grozījumi 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11/2012 

„Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ir nepieciešams izslēgt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 11/2012 “par pašval-

dības nodevām Skrundas novadā” IV nodaļu “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”, jo tiek izdoti saistošie noteikumi Nr. 
2/2016 “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā” saskaņā ar LR likuma ”Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu Nr. 11/2012 IV nodaļa “Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” nav nepieciešama, jo tiek izdoti saistošie 
noteikumi “Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas novadā”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžeta

Nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

Lepojamies! 
6.februārī Grobiņā notika Latvijas atklātais čempionāts apvidus loku 

šāvējiem telpās 2016 IFAA, kurā piedalījās rudbāržnieks Ints Folkmanis, 
izcīnot trešo vietu “pieaugušo vecuma grupā”, jo senioru vecuma grupā bija 
vienīgais dalībnieks. Ints izvēlējās sacensties ar pieredzējušiem atlētiem spēka 
gados un ir gandarīts par panākumiem, pierādot, ka vecums nav šķērslis.

Bērniem pieejama 
vakcīna pret 
encefalītu

Arī 2016. gadā bērniem no viena līdz 
18 gadiem pienākas vakcīna pret ērču 
encefalītu, ja vien viņi ir deklarēti Skrun-
das novadā. Vakcināciju plāno un bērnus 
potē ģimenes ārsti. Šogad Skrundas 
novadā vakcīnu varētu iegūt 920 bērni. 
Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadi 
pēc Slimību profilakses un kontroles 
centra epidemioloģiskās uzraudzības 
ziņām ir ērču encefalīta endēmiskajā 
teritorijā.

Lauksaimniekiem
10.martā pl.10.00 Skrundas kultūras 

namā notiks informatīvs seminārs par 
vairākām tēmām. Izmaiņas Aizsargjoslu 
likumā. Cūku mēris un ar to saistītās 
medību likumdošanas izmaiņas. Aktua-
litātes ES finansējuma piesaistē. Ūdens 
aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. 
Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā 
uz baltalkšņu audzēm. Cūku mēra izpla-
tības dinamika. Slimības ierobežošanas 
nepieciešamības diktētās izmaņas Me-
dību likumdošanā un kas par to jāzina 
meža īpašniekam. Iespējamā rīcība  ar 
iepriekšējās kārtas „zem svītras paliku-
šajiem projektiem”. Gaidāmā nākamā 
ES projektu kārta un tajā paredzamās 
likumdošanas izmaiņas. Diskusijas, 
atbildes uz jautājumiem, semināra ap-
kopojums

Lauksaimniekiem
29.martā pl.10.00 Skrundas kultūras 

namā notiks informatīvs seminārs. 
Tēma:

ES un Valsts normatīvo aktu izmaiņas, 
kas attiecas uz lauku un mežu apsaimnie-
košanu. 2016. gada ES tiešo maksājumu 
atbalsta saņemšanas nosacījumi. EPS 
lietošanas praktiskās iemaņas. Lauku 
attīstības programmas aktualitātes. Ak-
tualitātes valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūrā. LLKC pasākumi un atbalsta 
programmas uzņēmējdarbības veicinā-
šanai laukos.

Skrunda zem lupas
8. un 10.martā ikviens bērns un jau-

nietis aicināts kļūt par pilsētplānotāju 
un pētnieku! Iejutīsimies pilsētplāno-
tāju ādā - pētīsim, vērtēsim, sapņosim! 
8.martā liksim Skrundu zem lupas - kas 
mums patīk, bet ko uzlabot? 10.martā 
meklēsim idejas, kādu mēs gribētu redzēt 
skvēru aiz Skrundas kultūras nama- 
Padomu bļodu. Tiekamies no pl.14.00 
Skrundas jauniešu centrā, Amatnieku 
ielā 1, 2.stāvā. Esi gatavs doties pastaigā 
- vēlami ērti apavi un laika apstākļiem 
piemērots apģērbs!

Re:TV konkurss 
Noslēdzies Re:TV izsludinātais kon-

kurss 1. - 12. klašu skolēniem. No šī 
gada marta Latvijas Reģionu Televīzija 
“Re:TV” demonstrēs jau ceturto raidīju-
mu cikla “Es varu būt zaļš” sezonu. Lai 
veicinātu sabiedrības, īpaši jaunākās pa-
audzes interesi par iespējām un nepiecie-
šamību dzīvot videi draudzīgāk, Re:TV 
komanda raidījumā aicināja piedalīties 
skolēnus no visas Latvijas skolām. 
Konkursa kārtībā tika izvēlētas desmit 
klases, viena no tām ir arī Skrundas 
vidusskolas 8.b klase. Sākot ar šī gada 
martu, filmēšanas komanda dosies pie 
visām desmit izraudzītajām klasēm, lai 
dokumentētu procesu, kā skolēni realizē 
savu ideju. Visas desmit klases saņems 
veicināšanas balvas. Savukārt pēdējā rai-
dījumā šī gada decembrī vides eksperti 
un projekta īstenotāji, noskatoties visus 
Re:TV komandas izveidotos sižetus, 
izvērtēs, kura ir bijusi veiksmīgākā, 
videi draudzīgākā un vērtīgākā idejas 
realizācija. Rezultātā viena klase saņems 
galveno pateicības balvu - apmaksātu 
braucienu un ekskursiju (līdz 25 perso-
nām) uz klases izvēlētu dabas izglītības 
centru, dabas taku vai dabas muzeju 
Latvijā. Pirmais raidījums Re:TV ēterā 
būs redzams 12. martā pl.20:30.

Nekustamā īpašuma izsole
Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 25.02.2016. domes lēmu-

mu (prot. 3, 8. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulstari”-14, 
Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6229 
900 0143 izsoli. Nosacītā cena EUR 1100 (viens tūkstotis viens simts euro). 
Izsoles laiks 30.03.2016. plkst. 10.00. Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11. 
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 29.03.2016. plkst.16:00. Izsoles veids - 
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
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2016.gada 25.februāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma neatbalstīt SIA “Skrun-
das komunālā saimniecība” turpmāku 
dalību Kohēzijas fonda darbības prog-
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzība 
un resursu izmantošanas efektivitāte” 
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
un uzlabot ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti 
un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” 
projektu iesniegumu atlasē ar Skrundas 
aglomerācijas kanalizācijas vada izbūves 
projektu.

Dome apstiprināja šādus Skrundas 
novada uzņēmējdarbības veicināšanai, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas paaug-
stināšanai un apdzīvotības saglabāšanai 
pašvaldības nozīmīgākos grants ceļus 
(to posmus) prioritārā kārtībā, kas tiks 
virzīti pārbūvei programmas ietvaros: 
1.1. Skrundas pagastā - Klūgas-Pikuļi-
Jaunmuiža (A002), 1.2. Rudbāržu pa-
gastā - Zaļumi-Nomaļi (6282B009), 1.3. 
Nīkrāces pagastā - Nīkrāce- Priežukrogs 
(6298A001), 1.4. Raņķu pagastā - Gulbji 
– Priednieki (6278B001).

Dome nolēma piedalīties Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras 
izsludinātajā atklātā projektu konkursā 
„Atbalsts jauniešu centru darbības no-
drošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot 
un stiprināt jauniešu piederības apziņu” 
ar projektu „Mēs savam novadam!”. 
Projekta kopējās izmaksas EUR 3500.00 
(trīs tūkstoši pieci simti euro, nulle centi) 
valsts budžeta līdzekļi. 

Dome atcēla Skrundas novada domes 
24.09.2015. sēdes (prot. Nr. 15, 25.§) 
lēmuma „Par deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu” 3.5.punktu.

Dome nolēma apstiprināt maksu  su-
venīriem ar Skrundas simboliku.

1.Atslēgas piekariņš 2.00
2.Lielais tauriņš  5.00
3.Mazais tauriņš  4.50
4.Iepirkuma maisiņš ar „Skrundai 20” 

simboliku 5.00
5.Nozīmīte ar „Skrundai 20” simbo-

liku 0.70
6.Magnēts ar „Skrundai 20” simbo-

liku 1.00
7.Lentīte ar adatiņu 0.30

8.Lellīte 5.00
9.Rokassprādze (šaurā) 2.00
10.Rokassprādze (platā) 4.00
(Cena ar PVN (EUR))
Dome grozīja Skrundas novada domes 

29.10.2015. sēdes (prot. Nr.16, 10.§) 
lēmuma „Par zemes ierīcības projekta 
lietas „Biķernieki”, Rudbāržu pagastā, 
apstiprināšanu” 2.2.punktu. 

Dome veica precizējumus 2016.gada 
28.janvāra Skrundas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 “No-
deva par būvniecības ieceres akceptu 
vai būvatļaujas saņemšanu Skrundas 
novadā”.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome atļāva norakstīt īres, komunālo 
maksājumu un zemes nomas parādus 2 
iedzīvotājiem, kuri miruši, un izslēgt 
viņus no debitoru saraksta.

Dome nodos atsavināšanai Skrundas 
novada pašvaldībai piederošo automašī-
nu GAZ 66 (izlaides gads 1976.) ar valsts 
reģistrācijas Nr. AV 8737. Atsavināšanas 
veids – nodošana metāllūžņos.

Dome nolēma veikt dzīvojamās ēkas, 
2 šķūņu  un patvaļīgi izbūvēto šķūņu 
nekustamā īpašumā Ventas ielā 14, 
Skrundā, nojaukšanu.

Dome nolēma veikt dzīvojamās ēkas  
nekustamā īpašumā Liepājas ielā 13A, 
Skrundā, nojaukšanu.

Dome nolēma pagarināt ar 1 personu 
nomas līgumu uz vienu gadu, nosakot 
telpu nomas maksu EUR 0.036 par  1m2 
(3.6 centi) mēnesī plus PVN.

Dome nolēma pārdot izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašumu „Saul-
stari”-14 Jaunmuižā, Skrundas pagastā, 
ar nosacīto cenu EUR 1100.00 (viens 
tūkstotis viens simts euro).

Dome piešķīra Valsts zemes dienestā 
NIVKIS nereģistrētai jaunbūvei-dzī-
vojamai mājai, kura atrodas uz zemes 
vienības „Spailes”, Nīkrāces pagastā, 
adresi „Medāres”, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads, LV-3320.

Dome piešķīra zemes vienībai 1.82 
ha platībā, nosaukumu „Ausmas” un 
pievienoja to zemes vienībai  „Ausmas”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3325; zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma iznomāt SIA „Grigaļi” 

zemes vienību „Ausmas” Rudbāržu 
pagastā 3.0 ha platībā un 1.82 ha platībā 
lauksaimnieciskai izmantošanai uz 10 
gadiem.

Dome piešķīra pašvaldībai piekritīgai 
zemes vienībai Rudbāržos 0.1 ha platībā 
un uz tā esošai ēkai adresi Liepu iela 20, 
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324; zemes lietošanas mēr-
ķis – 1002 – noliktavu apbūve.

Dome nolēma atsavināt nekustamo 
īpašumu Raiņa ielā 26, Skrundā, tirgus 
vērtība 8100.00 EUR (astoņi tūkstoši 
viens simts euro, nulle centi), ieguldot to 
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”.

Dome nodos pārvaldīšanā SIA 
„Skrundas komunālā saimniecība” ne-
kustamos īpašumus Skrundas pagastā: 
„Klūgkalni”, zemes vienība 3.06 ha 
platībā, un ēkas – būves, „Torņpumpu-
ri”, zemes vienība 3.07 ha platībā, un 
ēkas – būves.

Dome apstiprināja 17.02.2016. „Lat-
vijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu par nekustamo 
īpašumu  Raiņa iela, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads, un piešķīra atdalāmai 
zemes vienībai 1.3029 ha platībā jaunu 
nosaukumu P116, Skrunda, Skrundas 
novads, LV-3326; zemes gabala lieto-
šanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā. Palie-
košai zemes vienībai 2.7500 ha platībā 
atstāja nosaukumu 6209E1010 Raiņa 
iela, Skrunda, Skrundas novads, LV- 
3326; zemes gabala lietošanas mērķis 
- 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā.

Dome apstiprināja 17.02.2016. „Lat-
vijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 

ierīcības projekta lietu par nekustamo 
īpašumu Bānīša iela, Skrundas pagasts, 
un piešķīra atdalāmai zemes vienībai 
0.3175 ha platībā jaunu nosaukumu 
„Bānīša ceļš”, Skrunda, Skrundas no-
vads, LV-3326; zemes gabala lietošanas 
mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā. Paliekošai 
zemes vienībai 0.8016 ha platībā atstāja 
nosaukumu Bānīša iela, Skrunda, Skrun-
das novads, LV- 3326; zemes gabala lie-
tošanas mērķis - 1101 – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā.

Dome apstiprināja 17.02.2016. „Lat-
vijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu par nekustamo 
īpašumu 6209E1005 Liepājas iela (A9), 
Skrundas pagasts, un piešķīra atdalāmai 
zemes vienībai 4.4684 ha platībā jaunu 
nosaukumu A9 Skrunda, Skrundas 
novads, LV-3326; zemes gabala lieto-
šanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā. Palie-
košai zemes vienībai 2.8586 ha platībā 
un zemes vienībai atstāja nosaukumu 
6209E1005 Liepājas iela (A9), Skrun-
da, Skrundas novads, LV- 3326; zemes 
gabala lietošanas mērķis - 1101 – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalīju-
ma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

Dome nolēma sadalīt saimniecību 
„Mežavoti” Raņķu pagastā un atdalāmai 
zemes vienībai 7.6 ha platībā piešķirt 
jaunu nosaukumu „Mežsaimnieki”, Raņ-
ķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323; 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt saimniecību 
„Jaundruvas” Skrundas pagastā, atdalā-
mai zemes vienībai 11.5 ha platībā pie-

šķirt jaunu nosaukumu „Mārtiņdruvas”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
LV-3326; zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome noteica, ka nepieciešams 
izstrādāt nekustamā īpašuma „Gobas” 
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības pro-
jektu zemes vienības sadalīšanas dēļ.

Dome nolēma piedzīt bezstrīdus kār-
tībā termiņā nenomaksātos nodokļus un 
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpa-
šumu no 1 personas Skrundas novadā.

Dome nolēma izslēgt no pašvaldības 
bilances dzīvokļus:  Skrundas pagastā, 
Kušaiņos: Kušaiņu ielā 2-3; Kušaiņu ielā 
4-3; Kušaiņu ielā 4-15; Torņa ielā 2-3; 
Torņa ielā 2-10 un Skrundas pagastā, 
Jaunmuižā: „Rubīni”-5; „Rubīni”-7; 
„Rubīni”-8;  „Rubīni”-13; „Saulstari”- 9; 
„Saulstari”- 10;  „Saulstari”- 12; „Saul-
stari”- 21;  Nīkrāces pagastā, Lēnās: 
„Ventaslīči”- 1. 

Dome uzņems pašvaldības bilancē 
par kadastrālajām vērtībām ēkas Skrun-
das novadā:  „Maluciems”, Nīkrāces 
pagasts, dzīvojamo māju par 160.7 
euro un kūti par 26.8 euro, „Līcenieki”, 
Rudbāržu pagasts, dzīvojamo māju par 
190.3 euro.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma ar 11 personām pagari-

nāt īres līgumu uz vienu gadu, ar 5 per-
sonām pārtraukt īres līguma tiesības uz 
dzīvokļiem, 2 personām atļāva dzīvokļu 
īres līgumus pārslēgt no vienas personas 
vārda uz citas personas vārda, 1 personai 
atļāva mainīt dzīvokli, slēdzot īres līgu-
mu uz vienu gadu, 1 personai anulēja 
deklarēto dzīvesvietu Skrundas novadā.

Informāciju sagatavoja 
Kristīne Vērdiņa

Administratīvie 
jautājumi

 Dome nolēma piešķirt līdzfinansē-
jumu projektam “STEGAI pa pēdām”, 
piedaloties Latvijas vides aizsardzības 
fonda aktivitātē „Videi draudzīga dzīves-
veida popularizēšana”; projekta kopējās 

2016.gada 18.februāra domes ārkārtas sēde
izmaksas EUR 13 789.79 (trīspadsmit 
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi 
euro, septiņdesmit deviņi centi); fonda 
finansējums ir 75% no attiecināmajām 
izmaksām, pašvaldības finansējums 
ir 25% no attiecināmajām izmaksām. 
Dome atbalstīs projekta “STEGAI pa 
pēdām” līdzfinansēšanu EUR 3000.00 

(trīs tūkstoši euro, nulle centi) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta 
apstiprināšanas gadījumā un noteica, 
ka finansējums EUR 449.79 (četri simti 
četrdesmit deviņi euro, septiņdesmit 
deviņi centi) apmērā tiek nodrošināts 
kā brīvprātīgais darbs no projekta ie-
sniedzēja puses.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. Nr. 4/2016
Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Skrundas novada iedzīvotājiem”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldī-

bas 2013.gada 24.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Skrundas novada 
iedzīvotājiem” šādus grozījumus:

1. Izteikt sadaļā “NOTEIKUMOS 
LIETOTIE TERMINI” terminu “daudz-
bērnu ģimene” šādā redakcijā:

“Daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras 
aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā 
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā 
esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes 
bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, 

kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, 
ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību”.

2. Izteikt 12.6.punktu šādā redakcijā:
“12.6. Pabalsts tiek piešķirts uz pilnu 

(no 1.septembra līdz 31.augustam) mā-
cību gadu.”.

3. Izteikt 15.1.4.punktu šādā redak-
cijā:

“15.1.4. Personas ar invaliditāti un 
Černobiļas AES seku likvidētāji, kuru 
pensijas lielums ir līdz 240 EUR mē-
nesī,”.

4. Izteikt 15.1.5.punktu šādā redak-
cijā:

“15.1.5. Nestrādājoši, atsevišķi dzīvo-
joši pensionāri, kuru pensijas lielums ir 
līdz 240 EUR mēnesī.”.

5. Izteikt 15.3.punktu šādā redakcijā:
“15.3. Dzīvokļa pabalsta apmērs per-

sonai vai ģimenei kurināmā iegādei ir 
120 EUR vienu reizi gadā. Pabalsts var 
tik piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā).”.

6. Izteikt 18.4.punktu šādā redakcijā:
„18.4. Jaunietis no 15 līdz 24 ga-

diem, kurš iegūst izglītību pilna laika 

dienas vispārējās vidējās profesionālās 
mācību iestādēs vai pilna laika studijās 
augstskolā.”.

7. Svītrot 26.punktu.
8. Izteikt 27.2.punktu šādā redakcijā:
„27.2. Par īpašumu nav uzskatāmi - 

viena garāža, viena automašīna, viens 
reģistrēts transporta līdzeklis, piekabe, 
viena lauksaimniecības tehnikas vienī-
ba, kas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 6 
mēnešiem.”.  

9. Noteikt, ka ar šo noteikumu spēkā 
stāšanos brīdi spēku zaudē Skrundas 

novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 3/2014 “Grozījumi 2013. gada 24. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 
22/2013 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Skrundas novada iedzīvotājiem””. 

10. Noteikumi publicējami vietējā 
laikrakstā “Skrundas novads” un tie 
stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45.panta noteiktā kārtībā.

Skrundas novada Domes 
priekšsēdētāja L.Robežniece

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2016 „Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkts, likuma „Par valsts pensijām” Pārejas noteikumu 65.punkts, kā  arī Skrundas novada pašvaldī-

bas aģentūras „Sociālais dienests” iniciatīva - atbalsts dzīvokļa pabalstam nepieciešams tiem pensionāriem, kuri sakarā ar pensiju palielināšanos vairs 
neietilps šo noteikumu atbalstāmo mērķgrupu sarakstā.  

2. Īss projekta satura izklāsts Izmaiņas saistītas ar grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajā definīcijā „daudzbērnu ģimene”. Sakarā ar pensiju palielināšanos, 
tiek arī paaugstināti noteikumos paredzētie ierobežojumi dzīvokļa pabalsta saņemšanai atbalstāmajām mērķgrupām. 

3. 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.

4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties p/a „Sociālais dienests” ar iesniegumu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Pateicība
Skrundas vidusskolas darbinieki un skolēni saka paldies visiem, kas skolai ziedoja grāmatas akcijā “Draudzīgais aicinājums”. Jau vairākus gadus grāmatas dāvina Aivars Rudzroga. Šogad akcijai atsau-

cās arī Skrundas novada Domes deputāti. Tā Skrundas vidusskolas bibliotēka kļuva par 19 vērtīgām grāmatām bagātāka.  Bibliotekāre izveidoja dāvināto grāmatu izstādi un jebkurš pedagogs, skolēns var 
iepazīties ar jaunajām grāmatām, uzzināt kurš ir dāvinātājs, jo katrā grāmatā ir ielīmēta speciālā “Draudzīgā aicinājuma” uzlīmīte.
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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.

Notikumu kalendārs 
Skrundā

No 7.marta Skrundas k/n mazajā zālē apskatāma Jaņa Rozentāla Saldus 
mākslinieku grupas dalībnieces Dairas Ābolas gleznu izstāde “Pieskārieni”.

12.martā pl.18.00 Skrundas kultūras namā deju kolektīvu koncerts „Iedejo 
pavasari!”. Koncertā piedalīsies deju kolektīvi no Rīgas, Liepājas, Alsungas, 
Aizputes, Rendas, Valgundes, Lutriņiem un Druvas, kā arī Skrundas kultūras 
nama visi deju kolektīvi.

19.martā pl.14.00 Skrundas kultūras namā cirka izrāde “Pasakainā planēta”. 
Izrādē piedalīsies dresēti dzīvnieki. Ieejas maksa - EUR 5.00.

23.martā svinam Skrundas dzimšanas dienu! Pl.19.00 Skrundas k/n lielajā 
zālē Vaiņodes amatierteātra „Kuratieši” izrāde – Andris Niedzviedzis „Labi 
iet!”. Režisore - Inga Ezeriete.

25.martā pl.12.00 Skrundas k/n mazajā zālē atmiņu stāsti par 1949. gada 25. 
marta deportāciju. Pl.14.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona 
piemiņas brīdis 1949. gada 25. marta deportācijas upuriem.

27.martā pl.12.00 pie Skrundas k/n svinēsim Lieldienas kopā ar Skrundas 
kultūras nama bērnu deju kolektīvu „Jautrais dancis”, bērnu vokālo ansambli 
un Zirņu pagasta folkloras kopu „Zirņi”.

2.aprīlī Skrundas kultūras namā notiks Skrundas novada mazo vokālistu 
konkurss „Skrundas cālēns 2016”. Pieteikšanās no 14. marta.

Nīkrācē
Līdz 9.martam Nīkrāces saieta namā izstāde „Mans vaļasprieks”. 
4.martā pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Vaiņodes amatierteātris „Kuratieši” 

viesosies ar Andra  
 Niedzviedža lugu „Labi iet”. Par ko ir luga? Par dzīvi! Autors saka tā:”Drāma 

pieaugušo kolektīviem, ar cerīgām beigām, kurā neiztikt bez nelielas devas 
jautrāku lietu. Brencis Strēlnieks ir kāda kolhoza priekšsēdētājs un darbība 
risinās pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Dzīve kolhozā un mājās rit 
savu gaitu, lai arī dažreiz gadās pa kādam asumam un pārpratumam. Ģime-
nes dzīvei, nedaudz, traucē kaimiņiene Zelma, jo Brenča un Kates dēls Juris 
draudzējas (un, liekas, ne tikai draudzējas) ar viņas meitu Signiju, kas Zelmai 
ļoti nepatīk. Tomēr ne jau Zelma ir lielākās problēmas – Juri iesauc armijā, 
jeb „partizānos”, kas nebūtu nekas, ja vien viņš nesen jau nebūtu tur bijis. Tam 
visam pāri klājas Kates sliktā sapņa ēna.

Pēc kāda laika no Jura vairs nav nekādas ziņas. Visi ir satraukti, jo runa nav 
par parastiem ”partizāniem”, bet par Afganistānu. Vai Brencis spēs pārkāpt 
pāri savam lepnumam un, galvenais, Jura aizliegumam, izmantot pazīšanos ar 
augsti stāvošu partijas darboni, lai vismaz uzzinātu, kur atrodas Juris un kas 
ar viņu noticis? Varbūt ir iespēja apiet noteikumus? Vai Juris atgriezīsies un, 
ja jā, tad kāds?” Vai vēlaties rast atbildes uz šiem jautājumiem? Tad nāciet uz 
izrādi, mēs jūs gaidīsim ar prieku! – „Kuratieši”.

17.martā pl.14.00 Nīkrāces atpūtas centrā multiplikāciju filmu pēcpusdiena. 
Ieeja par brīvu.

25.martā pl.13.00 Lēnās pie piemiņas akmens atceres brīdis komunistiskā 
genocīda upuriem. 

26.martā pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks Lieldienu zolīte. Ar noliku-
mu iepazīties var pie Ilonas Rītiņas vai pa t.26665663, vai arī sacensību dienā.

28.martā pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā Lieldienu rīts, izrāde bērniem un 
vecākiem „Sunītis un Kaķīte svin Lieldienas”

Raņķos
5.martā pl.13.00 SIA ”Biagro” pagalmā notiks ikgadējais Sieviešu die-

nas pasākums. Tiek gaidītas sievietes sportiskā apģērbā ar jebkuru izrotātu 
transporta līdzekli vai arī bez tā. Notiks jautrā stafete, lai noskaidrotu ātrāko 
un veiklāko pagasta sievieti. Gaidām arī atbalstītājus. Sīkāka informācija pie 
G.Zemes, t.28359693.

8.martā pl.15.00 Raņķu pasākumu zālē  pārsteigums sev Sieviešu dienā. 
Līdzi plastmasa trauks ūdenim un krūze/vienkrāsaina/. Sīkāka informācija 
pie Aijas.

12.martā pl.18.00 Raņķu pasākumu zālē amatierteātra pirmizrāde M.Hornas 
viencēliena komēdijai „Bābu mednieki”. Režisore - Raimonda Vilmane.

25.martā pl.12.00 pie represēto akmens Raņķos piemiņas brīdis.
27.martā pl.14.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes radošās un aktīvās Lieldienas.
No 8.marta Raņķu vēstures krātuvē varēs skatīt 1913.-1920.g.sūtītās ap-

sveikuma kartiņas. Sīkāka informācija pie A.Zemes.

Rudbāržos 
19.martā pl.22.00 Rudbāržu k/n disenīte 90.gadu stilā.
27.martā pl.11.00 Rudbāržu bērnu rotaļlaukumā kopā ar folkloras kopu “Ka-

menīte” sagaidīsim “Liela nāca Liela diena”. Līdzi ņemsim oliņas ripināšanai. 
Sliktu laika apstākļu gadījumā pasākums notiks kultūras namā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. Nr. Nr. 5/2016
Grozījums 2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2010 

“Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas novada 
administratīvajā teritorijā”

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2010 „Ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas novada administratīvajā teritorijā” šādu grozījumu:

1. Aizstāt 4.punktā vārdus “uz pieciem gadiem” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2021.gada 31.decembrim”.  
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja L. Robežniece

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2016

“Grozījums 2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2010 
“Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas novada 

administratīvajā teritorijā””
1. Projekta nepiecieša-

mības pamatojums
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar saisto-

šajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā adminis-
tratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem. Skrundas novada pašvaldības 2010.
gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr. 29/2010 “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi 
Skrundas novada administratīvajā teritorijā” 4.punktā noteikts aizliegums uz pieciem gadiem Skrundas novada 
teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus. Šis termiņš noslēdzas 2016.gada 05.februārī (sais-
tošie noteikumi publicēti informatīvajā izdevumā “Skrundas novads” 2011.gada 04.februārī).

Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novērstu nega-
tīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības 
attīstību. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana mazinātu bioloģisko kultūraugu audzētāju konkurētspēju. 
Audzējot ģenētiski modificētos kultūraugus, to izplatība blakus esošajās teritorijās ir neizbēgama. Bioloģiskā 
lauksaimniecība nevar pastāvēt līdzās ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka līdz 2021.gada 31.decembrim aizliegumu Skrundas novada administratīvajā 
teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus. 

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžeta

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav tieši nosakāma.

5. Informācija par ad-
ministratīvajām proce-
dūrām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
2016. gada februāra mēnesī mūžībā pavadīti 4 novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds Dzimšanas dati, adrese Miršanas dati
Laila Bērziņa 17.01.1928

Aprūpes nams VALTAIĶI, Rudbāržu pag., 
Skrundas novads

30.01.2016.

Helma Anna 
Dumpfa

01.05.1926
Ziedu iela 1, Raņķu pag., Skrundas nov.

13.02.2016.

Imants Zariņš 14.07.1951
Pumpuri-dz.12, Skrundas pag., Skrundas 

novads

18.02.2016.

Dzidra Aļihina 30.01.1930
Gruntskalni, Skrunda, Skrundas novads

27.02.2016.

Paziņojums
“Alternatīvās aprūpes dienas centrā” turpmāk netiks veikta pēdu 

aprūpe.
Podoloģe Anita Meiere klientus laipni gaidīs savas privātprakses telpās
Kuldīgā, Baznīcas ielā 13, un Aizputē, Atmodas ielā 17. Pieteikšanās 

pa t.28860718.

Bibliotēku ziņas
Skrundas pilsētas bibliotēkā
8.un 9.martā E- prasmju nedēļas ietvaros Skrundas pilsētas bibliotēkā interesenti varēs iemācīties lietot Kuldīgas, Alsungas un 

Skrundas novadu elektronisko kopkatalogu. Tiks sniegta palīdzība izkopt e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu.
No 21.-26.martam informatīva izstāde „Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs”.  
Līdz 22.martam Skrundas pilsētas bibliotēka aicina piedalīties aptaujā par Latvijas gada monētu. Sīkāka informācija b-kā 

vai pa t.63331552.
10.martā Skrundas pilsētas bibliotēka slēgta. Mācības LNB Rīgā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Antuļu bibliotēkā
4. martā pl.12.00 Antuļu bibliotēkā tikšanās ar organizāciju psiholoģi Ilutu Krūmiņu. Tēma: “Iekšējās rezerves meklējot”. 

Runāsim par to, kā izturēt pārmaiņas dzīvē un darbā. Pēc tikšanās varēs saņemt izglītības iestādes SIA „Global” apliecības 
par semināru.

Raņķu bibliotēkā
No 7. līdz 11.martam E-nedēļas ietvaros datorapmācības senioriem bez priekšzināšanām, iepriekš pieteikties bibliotēkā. 
No 21. līdz 29.martam “Nāc nākdama, Lieldieniņa!” - literārā izstāde par Lieldienām, olu krāsošanu, tradīcijām, ticējumiem.
Nīkrāces bibliotēkā
No 9. līdz 11.martam E-prasmju nedēļas ietvaros senioriem un citiem interesentiem  mācības, kas  saistītas ar datubāžu 

izmantošanu un ePakalpojumiem.
Līdz 18.martam Aijas Targonijas izstāde „Mans hobijs -  zilonīši”. 18.martā pl.14.00 tikšanās ar Aiju Targoniju. 
Rudbāržu bibliotēkā
Līdz 10.martam Dzintara Lejas fotoizstāde „Gudenieku suiti”.
No 8. līdz 10.martam E-prasmju nedēļas ietvaros datorapmācība senioriem un citiem interesentiem, bez priekšzināšanām. 

Iepriekš pieteikties bibliotēkā.
 Skrundas bērnu bibliotēkā
„Nauda Latvijā” - tematisks pasākums Skrundas vidusskolas skolēniem Monētu dienu ietvaros.
21.martā grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
23.martā „Bibliotēkas stunda” Skrundas vidusskolas 1.klases skolēniem.

Novads Apdzīvota 
vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Skrundas

Dzelda 20.04. 11:00 01.06. 13:00 21.07. 11:00 25.08. 12:30 “Darbnīcas”

Lēnas 20.04. 12:00 01.06. 12:00 21.07. 12:30 25.08. 11:00 “Lēnu centrs”

Raņķi 20.04. 14:30 16.06. 12:30 25.07. 11:00 24.08. 12:00 "Dārznieki" (pie darbnīcām)

Sieksāte 18.04 . 11:30 01.06. 16:00 18.07. 16:00 22.08. 12:30 “Dravnieki” (pie darbnīcām)

Rudbārži 11.04. 14:30 01.06. 15:00 27.07. 13:00 22.08. 13:30 Darbnīcas iela 1

Kušaiņi 07.04. 13:30 02.06. 14:00 25.07. 13:00 24.08. 13:00 Kušaiņu iela 9 (pie darb-
nīcām)

Jaunmuiža 07.04. 14:30 02.06. 15:00 25.07. 14:00 24.08. 14:00 “Avoti” (pie darbnīcām)

Skrunda   01.06. 11:00     Pils iela 14

Skrunda   16.06. 14:00     “Zivsaimniecība” (pie 
darbnīcām)

Atgādinājums! Lūdzu pārbaudiet vai Jūsu traktortehnikas vadītāja apliecībai nav beidzies derīguma termiņš.

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates 
laiki un vietas Skrundas novadā 2016. gadā.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina. Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas  apliecībai un jābūt derīgai 
OCTA polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora. Cena par apskati traktoram 16.82 eiro, piekabei 12.70 eiro, 
speciālai traktortehnikai 24.65 eiro. Piebraukšana pie mājas- maksas pakalpojums.

Uzziņām tālrunis 63322613, 29185139 vai 29920594, vai www.vtua.gov.lv.
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