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Labdien, lasītāj!

Gunta Stepanova, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu
komitejas priekšsēdētāja
Sveicināti, Skrundas novada iedzīvotāji! Klāt atkal jau rudens ar dzestrajiem
rītiem, rudenīgajām salnām. Daba mūs
priecē ar savu krāsu bagātību, pār zemi
līst raibs lapu lietus un, paveroties debesīs, aizvien biežāk redzam gājputnus
lidojam uz siltajām zemēm. Tas viss ir
raksturīgs oktobrim. Pagājušas pirmās
100 dienas, kopš darbojas jaunais deputātu sastāvs. Kas paveikts šajā laikā?
Man otro sasaukumu uzticēts vadīt
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komiteju, un tā iepriekšējā sasaukumā
iesāktais darbs turpinās. Šogad pirmo
reizi deputāti devās apskatīt un izvērtēt
novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Jāsaka liels paldies
darba kolektīviem, kuri iegulda lielu
darbu, lai skolēni 1. septembrī uzsāktu
mācības izremontētās un sakārtotās
telpās. Priecē, ka skolu direktori iepazīstināja deputātus ar problēmām, kas
kopīgiem spēkiem risināmas.
No 16. septembra līdz 4. oktobrim
novada deputāti ir aicināti uzmanību
pievērst pedagogu lomai kvalitatīvas
izglītības nodrošināšanā, novērtējot viņu
misiju pārmaiņu īstenošanā. Deputāti
aicināti kļūt par pedagogu „ēnām” un
vērot viņu ikdienas darbu, lai veicinātu
saprotamu un pārdomātu izglītības
politiku novadā. Darāmā izglītības
jomā mums novadā ir daudz, bet tas
paveicams kopīgiem spēkiem. Kāpēc
šoreiz runāju par skolām? 5. oktobrī
visā pasaulē tiek svinēta Skolotāju diena.
Kas tad ir Skolotājs? Laikam jau tas, kas
uzkrājis lielu pieredzi un daudz zināšanu, kas vajadzīgā brīdī ļauj palūkoties
uz pasauli tikai no savas unikalitātes
skatpunkta. Jā, arī man ir laimējies
mācīties pie unikāliem skolotājiem,
un tāpēc gribu teikt lielu paldies par
pašaizliedzību, iecietību, sirdsmīlestību
un sevis nežēlošanu darbā ar skolēniem
savai pirmajai audzinātājai Ritai Dambergai, vidusskolas audzinātājam Kārlim
Bedeicim. Bieži vien profesijas izvēle,
mācīties griba, prasme veidot attiecības
un iegūta pieredze izdzīvot pieaugušo
pasaulē atkarīga no skolotāja. Pateicoties
savai pirmai audzinātājai, esmu savu
dzīvi saistījusi ar skolu un pratusi apvienot abas sirdslietas- skolotājas darbu
un pavārmākslu. Mūsdienu sabiedrībā
skolotāja darbs bieži ir nenovērtēts.
Agrākos laikos skolotājs, mācītājs
un ārsts bija ievērojamākās personas
ciemā, tad šodien nereti tikai skolotājs
ir vainīgs, ka skolēns nemācās, slikti
uzvedas.... Dažkārt mēs aizmirstam, ka
skolēns nāk no ģimenes. Ja gribam, lai
mainītos skola, jāmainās mums visiem.
Vecāki, atcerieties, ka arī jūs esat saviem
bērniem skolotāji, un būt par skolotāju ir
kas īpašs un mazliet neparasts! Novēlu
mums visiem strādāt kopā! Paldies par
enerģiju, pacietību, zināšanām un sirds
siltumu, ko Jūs, skolotāji,atdodat bērniem un jauniešiem!
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Biedrībai „Darīsim paši!” - starptautisks apbalvojums
No 25.-27. septembrim biedrība
„Darīsim paši!” piedalījās Ziemeļu
un Baltijas valstu reģionu lauku tīklu sekretariātu rīkotajā Ziemeļu un
Baltijas valstu LEADER sadarbības
projektu konkursa noslēguma pasākumā Tallinā un saņēma starptautisku apbalvojumu diviem projektiem
– „Viduslaiku festivāli”(Medieval Festivals) un „Rokdarbi” (Hadictraft),
kas tika īstenoti 2012.gadā sadarbībā
ar vairākām vietējās rīcības grupām
no Eiropas.
Viduslaiku festivāli
Projekts „Viduslaiku festivāli” tika
īstenots ar mērķi izzināt viduslaiku tradīcijas un iepazīt kaimiņu valstu kultūru,
rīkojot seminārus „Viduslaiku tradīcijas
Eiropā”, kurā iesaistītās puses apmainījās pieredzē un zināšanās par amatniecības tradīcijām un senajām liecībām un
pieredzes nodošanas izteiksmes veidiem
nākamajām paaudzēm. Projektu īstenoja
piecas Eiropas vietējās rīcības grupas
- Karhuseutu (Somija), Darīsim paši!
(Latvija), Pays Ruthenois (Francija) ,
Adriteam un Adirn (Portugāle), Parnu
(Igaunija). Pēc konkursa nolikumā izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem žūrijas
komisija lēma, ka starpvalstu sadarbības
projekts „Viduslaiku festivāli” ir labākais starpvalstu sadarbības projekts Kultūras kategorijā. Projekta apbalvojumu
pasniedza Polijas nacionālais lauku tīkla
pārstāvis Przemyslaw Greda.
Rokdarbi
Arī starpvalstu sadarbības projekts
„Rokdarbi” Ziemeļu un Baltijas valstu
LEADER sadarbības projektu konkursā
tika nominēts kā finālists kategorijā
„Kultūra” un tika atzīts par labāko
projektu interneta balsojumā un ieguva
iedzīvotāju simpātiju balvu. Projekta

Projekts „Rokdarbi” tiek atzīts par labāko projektu interneta balsojumā un iegūst iedzīvotāju simpātiju balvu. Uz
skatuves pārstāvji no Latvijas – Zane Eglīte (otrā no kreisās) un Ina Celitāne (piektā no kreisās).
vadošais partneris bija Somijas vietējā
rīcības grupa Karthuseutu, bet Igaunijas un Latvijas vietējās rīcības grupas
- Jögevamaa Koostookoda un “Darīsim
paši!”, bija sadarbības partneri. Īstenojot
projektu „Rokadarbi”, iesaistītās dalībvalstis dalījās ar zināšanām un pieredzi
par rokdarbu kultūras tradīcijām un
metodēm, ar kādām tās tiek uzturētas un
nodotas no paaudzes paaudzē, iesaistot
arī visu paaudžu iedzīvotājus pilsētu
svētku pasākumos Skrundā, Kuldīgā,
Peltsamā un Kokemaki.
Liela nozīme sadarbībai
Ziemeļu un Baltijas valstu LEADER
sadarbības projektu konkursa mērķis ir

Skolotāju dienā - paldies skolotājiem

Skrundas Profesionālās vidusskolas apsveiktie pedagogi.
Svētbrīdis baznīcā un svinīgs godināšanas pasākums Skrundas kultūras namā–
ar šādām aktivitātēm aizvadīta Skrundas novada skolotāju sveikšana 29.septembrī
darba jubilejās. Tradicionāli pasākums ik gadu ir arī kā sveiciens Skolotāju dienā.
Šoreiz darba jubilejās sveikti 26 pedagogi. „Var iedot cilvēkam spārnus, bet, ja viņam
neiemācīsi lidot, viņš tā arī paliks par cilvēku, kurš neprot lidot. Paldies, skolotāji,
ka mācāt mūsu bērnus lidot, jo spārnus gan jau paši mācēs atrast!” atzina Skrundas
novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte.
No Skrundas Profesionālās vidusskolas par 50 pedagoga darbā aizvadītajiem
gadiem tika sveikta Rūta Ēķe, bet Anita Bušmane, Anna Sulojeva, Osvalds Sulojevs un Laima Kukule par 35, Ritvars Stepanovs par 25, bet Nēme Tāramē par 20
skolā nostrādātiem gadiem. No pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” par
25 nostrādātajiem gadiem pateicība Anitai Līdumai un Innai Bondarei. Skrundas
vidusskolā visvairāk nostrādāto gadu – 45 – Vilmai Dadeikai, paldies arī Aināram
Zankovskim par 35, Ligitai Kučkai – 30, Irinai Fiļipovai un Aivai Čehovičai – 20,
bet Janai Kozjurai par 15 skolai atdotajiem gadiem. No Oskara Kalpaka Rudbāržu
pamatskolas sveicamo pulkā Maija Ancīte (30), Iveta Labunska (20) un Sarmīte
Delle (15). No Nīkrāces pamatskolas Dacei Šķierei paldies par 20, Baibai Vitkovskai
par 15, bet Inetai Matsatei - Matsonei par 10 skolā nostrādātajiem gadiem. Savukārt
Jaunmuižas pamatskolas skolotāja Irina Freimane pedagoga darbam veltījusi 30
gadus. No Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra pateicība Jausmai
Putniņai (30), Gunāram Mūrniekam (20), Sandrai Liukišai (20) un Ārijai Krīgerei
(15), savukārt Ivaram Liepam sveiciens 70 gadu dzimšanas dienā.
Informāciju apkopoja Inga Flugrāte
Foto – Gunta Stepanova
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uzsvērt starpvalstu sadarbības projektu
nozīmīgumu, izcelt veiksmes stāstus,
veicināt plašākas sabiedrības izpratni par
dažādām, interesantām tēmām un aktivitātēm, kas var tikt īstenotas ar sadarbības
projektu palīdzību, kā arī izteikt atzinību
vietējām rīcības grupām, kuras jau līdz
šim ir bijušas aktīvas Ziemeļu un Baltijas
valstīs, un rosināt tās un citas vietējās
rīcības grupas turpināt īstenot sadarbības
projektus jaunajā plānošanas periodā
(2014-2020) un nostiprināt LEADER
lomu, atbalstot ES Baltijas jūras reģiona
stratēģijas ieviešanu. Konkursa rīkošanā
iesaistījušās tādas valstis kā Dānija,
Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva, Polija

un Zviedrija.
Projektu konkursam kopā tika pieteikti 60 projekti no dažādām Ziemeļu
un Baltijas valstīm, no kuriem finālā
tika izvirzīts 21 projekts - nominācijā
„Jaunieši”- 4, nominācijā „Kultūra” -4,
nominācijā „Vietējās teritorijas attīstība”
-4 un nominācijā „Vietējie resursi un
vide” - 5.
Teksts – Dace Strazdiņa (biedrības
„Darīsim paši!” koordinatore) un
Zane Eglīte (projekta „Rokdarbi”
projekta vadītāja)
Foto – Dace Strazdiņa

Pieņem ieteikumus pašvaldības
apbalvojumiem
Skrundas novada Dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs apbalvojumus – Goda balvu un Pateicības rakstu. Apbalvojumu pasniegšanas mērķis ir
rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus
strādāt aktīvi, radoši, iesaistīties novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī dot lielāku
ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē.
Skrundas novada Domes apbalvojums tiek piešķirts fiziskām un juridiskām personām.
Skrundas novada apbalvojumi: Goda balva un Goda raksts (turpmāk tekstā Goda
balva) – augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem
nopelniem novada labā, par mūža ieguldījumu darbā un atbalstu Skrundas novadam;
Pateicības raksts – Skrundas novada domes priekšsēdētāja rakstiska pateicība par
atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada Domi.
Ierosinājumus par Skrundas novada domes apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt
Skrundas novada pašvaldībā. Izvirzīt apbalvojamo personu var jebkura persona,
Skrundas novada domes pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde un organizācija,
citi pilsētā un novadā esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas, un sabiedriskās
organizācijas, Skrundas novada domes komisijas un komitejas.
Iesniedzot ierosinājumus, lūdzam norādīt apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu,
darbavietu, dzīves vietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos; iesniedzēja – juridiskais
statuss vai fiziskās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats un dzīvesvieta; klāt
pievienojiet rekomendācijas rakstu, kurā sniegts pamatojums un izvirzītās personas
sasniegumu un nopelnu apraksts.
Pieņemot lēmumu par Goda balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu, tiks vērtēta
kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, brīvprātīgā iniciatīva; ieguldījums
kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā; pozitīva
novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; profesionālā darbība; mūža
ieguldījums un īpaši nopelni; varonība ekstremālās situācijās; citi īpaši nopelni.
Iesniegtos priekšlikumus apkopos Skrundas novada Domē. Lēmums par Goda
balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu pēc tā pieņemšanas tiks publicēts vietējā
laikrakstā. Par to tiks informēti ierosinājuma iesniedzēji un apbalvojamās personas,
kuras tiks uzaicinātas uz svinīgo apbalvojuma pasniegšanas sarīkojumu.
Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas novada
pašvaldībā no 5. līdz 25. oktobrim. Balvas pasniegšanas noteikumi un iesnieguma veidlapa atrodama www.skrundasnovads.lv sadaļā PAŠVADĪBA apakšsadaļā
NOLIKUMI.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2013
“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” (publicēti 2013.gada 07.februāra Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”)
šādus grozījumus:
1.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu tiek noteikta šādā apmērā:

2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta šādā apmērā:
Nr. p. k.

Nodevas objekts – tirdzniecība
publiskās vietās

Periods, par kuru
veicama apmaksa

Juridiskām un
fiziskām personām

Nodevas likme (EUR)

Nr. p. k.

7.1.
7.2.

Nodevas objekts – pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana
Novada domes lēmumu apliecināta kopija vai izraksts

Fiziskām
personām

Juridiskām
personām

0.71

Atkārtota novada domes lēmuma vai rīkojuma apliecināta kopija vai izraksts no
pašvaldības arhīva

1.42

7.3.

Nekustamā īpašuma apliecinoši dokumenti (par 1eks.)

4.27

4.27

7.4.

Pieņemšanas komisijas akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā

28.46

71.14

7.5.

Izziņa par ēku esošo stāvokli

2.13

7.11

7.6.

Agrāk pieņemtā būvobjekta apliecināta pieņemšanas komisijas akta kopija

2.13

7.11

0.71

0.71

7.7.

Izziņa par nodokļu parādu neesamību Skrundas pašvaldības budžetā (izņemot nekustamā īpašuma nostiprināšanai Zemesgrāmatā)

10.1.

0.71

1.42

7.8.

Izziņa par ģimenes sastāvu vai dzīvesvietu

0.71

-

7.9.

Citas izziņas un pašvaldības izstrādāto dokumentu kopijas, noraksti

4.27

4.27

10.2.

10.3.1.

10.3.2.

10.4.

3. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu tiek noteikta šādā apmērā:
Nr.p.k.

Kategorija

Restaurācijām1
(EUR)
Fiziskām
personām

15.1.

Juridiskām
personām

Renovācijām2
(EUR)
Fiziskām
personām

Juridiskām
personām

Rekonstrukcijām3 (EUR)
Fiziskām
personām

Juridiskām
personām

Jaunbūvēm4
(EUR)
Fiziskām
personām

7.11

14.23

14.23

21.43

21.34

35.57

28.46

42.69

vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām ēkām un
dārza mājām - ar būvapjomu 1000 m3 un vairāk

14.23

21.34

21.34

28.46

28.46

42.69

42.69

56.91

dzīvojamo un nedzīvojamo ēku palīgēkām

7.11

14.23

7.11

14.23

21.34

35.57

28.46

42.69

15.3.

daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām

14.23

21.34

21.34

35.57

28.46

42.69

42.69

56.91

15.4.

sabiedriskām ēkām (reliģisko, medicīnas, izglītības,
kultūras un sporta)

14.23

35.57

14.23

28.46

28.46

42.69

42.69

71.14

15.5.

darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkām (veikaliem, ēdināšanas uzņēmumiem, birojiem utt.) - ar
būvapjomu līdz 1000 m2

28.46

42.69

28.46

42.69

42.69

71.14

71.14

99.60

darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēkām (veikaliem, ēdināšanas uzņēmumiem, birojiem utt.) - ar
būvapjomu 1000 m2 un vairāk

42.69

71.14

42.69

71.14

71.14

99.60

99.60

142.29

15.2.

15.6.

15.7.

15.8.

10.8.

10.9.

21.34

28.46

21.34

28.46

28.46

42.69

42.69

71.14

Rūpniecības, satiksmes un sakaru ēkām - ar būvapjomu 1000 m2 un vairāk

35.57

42.69

35.57

42.69

42.69

71.14

71.14

99.60

Lauku saimniecības nedzīvojamas ēkas (kūtis, fermas,
kautuves, noliktavas-angāri, garāžas, siltumnīcas) - ar
būvapjomu līdz 300 m2

7.11

14.23

7.11

14.23

21.34

35.57

28.46

42.69

Lauku saimniecības nedzīvojamas ēkas (kūtis, fermas,
kautuves, noliktavas-angāri, garāžas, siltumnīcas) - ar
būvapjomu 300 m2 un vairāk

14.23

28.46

14.23

28.46

28.46

42.69

42.69

71.14

Inženierkomunikācijām (cauruļvadi, līnijas, kabeļi)
un inženierbūvēm (šosejas, ielas, ceļi, tilti, tuneļi,
caurtekas, hidrobūves, vēja ģeneratori, masti, torņi,
sporta būves) - ar kopējo garumu līdz 100 m

14.23

Inženierkomunikācijām (cauruļvadi, līnijas, kabeļi) un
inženierbūvēm (šosejas, ielas, ceļi, tilti, tuneļi, caurtekas, hidrobūves, vēja ģeneratori, masti, torņi, sporta
būves) - ar kopējo garumu 100 m un vairāk

28.46

14.23

14.23

14.23

14.23

28.46

28.46

10.10.

10.11.1.

10.11.2.

10.11.3.

28.46

28.46

28.46

28.46

42.69

42.69

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 14/2012 „Par koku ciršanu ārpus
meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (publicēti 2013.gada 11.aprīļa Skrundas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 16.punktā norādītās formulas zaudējuma atlīdzības vērtību, kas norādīta ar valūtas apzīmējumu „Ls”, ar valūtas
apzīmējumu „EUR”,
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2013
“Grozījumi 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2012
„Par Skrundas novada simboliku””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2013
“Grozījumi 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2012
„Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes
Skrundas novadā””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas
ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā” (publicēti 2013.gada 07.februārī Skrundas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 22.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 20.00” un „Ls 40.00” attiecīgi ar skaitli un valūtas apzīmējumu
„28.46 EUR” un „56.91 EUR”,
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N. Kleinberga

SKRUNDA

10.14.1.

10.14.2.

10.14.3.

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada
simboliku” (publicēti 2013.gada 07.februārī Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”) šādus
grozījumus:
1. Aizstāt 9.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 20.00” ar skaitli un valūtas apzīmējumu „28.46 EUR”,
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.

RUDBĀRŽI

10.13.

10.14.4.

10.15.

Viena diena

2.85

Kalendārais mēnesis

21.34

Kalendārais gads

142.29

Pašu izaudzētu augļu, dārzeņu, ogu,
stādu un dēstu tirdzniecība (uzrādot
attiecīgu dokumentu par zemes īpašuma
tiesībām vai nomas tiesībām)

Viena diena

1.42

Kalendārais mēnesis

21.34

Kalendārais gads

142.29

Ziedu tirdzniecība ar pašu audzētiem
ziediem (uzrādot attiecīgu dokumentu
par zemes īpašuma tiesībām vai nomas
tiesībām)

Viena diena

0.28

Kalendārais mēnesis

7.11

Kalendārais gads

42.69

Ziedu tirdzniecība ar iepirktiem
ziediem

Savvaļas augu, ogu, sēņu un riekstu
tirdzniecība

Ēdināšanas pakalpojumi un karsto uzkodu tirdzniecība no speciālām iekārtām,
ar noteikumu, ka tās atbilst sanitārajām
un higiēnas normām
Saldējuma tirdzniecība no speciālajām iekārtām

Bezalkoholisko dzērienu tirdzniecība

Alus tirdzniecība no speciālām iekārtām

Preses izdevumu tirdzniecība

Eglīšu tirdzniecība Ziemassvētku un
Jaungada laikā (uzrādot attiecīgu dokumentu par zemes īpašuma tiesībām vai
nomas tiesībām)
Tirdzniecība ar pārtikas precēm
pašu ražotu

Tirdzniecība ar pārtikas precēm Latvijā rūpnieciski ražotu

Tirdzniecība ar pārtikas precēm importētu produkciju

71.14
10.12.

RAŅĶI

Pašu izgatavotu mākslas priekšmetu,
lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumu tirdzniecība

42.69

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2013
“Grozījumi 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14/2012
„Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””

NĪKRĀCE

10.6.

10.7.

Rūpniecības, satiksmes un sakaru ēkām - ar būvapjomu līdz 1000 m2

SKRUNDA

10.5.

Juridiskām
personām

vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām ēkām un
dārza mājām - ar būvapjomu līdz 1000 m3

Nodevas likme
(EUR)

Tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem

Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem

Tirdzniecība ar nepārtikas precēm
pašu ražotu

Tirdzniecība ar nepārtikas precēm
Latvijā rūpnieciski ražotu

Tirdzniecība ar nepārtikas precēm
importētu produkciju

Tirdzniecība ar nepārtikas precēm
loterijas biļetēm

Izbraukuma tirdzniecība masu pasākumos ar pārtikas un alkohola precēm

Viena diena

2.85

Kalendārais mēnesis

42.69

Kalendārais gads

213.43

Viena diena

1.42

Kalendārais mēnesis

21.34

Kalendārais gads

142.29

Viena diena

14.23

Kalendārais mēnesis

71.14

Kalendārais gads

355.72

Viena diena

2.85

Kalendārais mēnesis

21.34

Kalendārais gads

142.29

Viena diena

2.85

Kalendārais mēnesis

21.34

Kalendārais gads

142.29

Viena diena

7.11

Kalendārais mēnesis

71.14

Kalendārais gads

355.72

Viena diena

2.85

Kalendārais mēnesis

42.69

Kalendārais gads

142.29

Viena diena

7.11

Viena diena

1.42

Kalendārais mēnesis

28.46

Kalendārais gads

142.29

Viena diena

2.85

Kalendārais mēnesis

71.14

Kalendārais gads

355.72

Viena diena

4.27

Kalendārais mēnesis

71.14

Kalendārais gads

355.72

Viena diena

7.11

Kalendārais mēnesis

71.14

Kalendārais gads

355.72

Viena diena

14.23

Kalendārais mēnesis

142.29

Kalendārais gads

711.44

Viena diena

1.42

Kalendārais mēnesis

28.46

Kalendārais gads

142.29

Viena diena

2.85

Kalendārais mēnesis

71.14

Kalendārais gads

355.72

Viena diena

4.27

Kalendārais mēnesis

71.14

Kalendārais gads

355.72

Viena diena

7.11

Kalendārais mēnesis

71.14

Kalendārais gads

355.72

Tirdzniecības vieta

21.34

4. Aizstāt 24.1.punktā skaitli un valūtas apzīmējumu „25.00 LVL” ar skaitli un
valūtas apzīmējumu „35.57 EUR”,
5. Aizstāt 24.2.punktā skaitli un valūtas apzīmējumu „15.00 LVL” ar skaitli un
valūtas apzīmējumu „21.34 EUR”,
6. Aizstāt 28.punktā skaitli un valūtas apzīmējumu „50.00 LVL” ar skaitli un
apzīmējumu „71.14 EUR”,
7. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.

NĪKRĀCE

Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N. Kleinberga

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2013.gada 4.oktobris

2013.gada 26.septembra domes sēde
Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr.11 no 03.09.2013. par nekustamā īpašuma „Vēršmuiža”- 4, Nr.12
no 03.09.2013. par nekustamā īpašuma
„Vēršmuiža”- 5, Nr.13 no 03.09.2013.
par nekustamā īpašuma „Vēršmuiža”6, Nr.14 no 03.09.2013. par nekustamā
īpašuma „Mežsētas 3”- 1, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, izsoli, kā arī
apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 15
no 03.09.2013. par zemes gabala Vakara
ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
tiesību izsoli.
Dome iznomās pirmsskolas izglītības
skolotājām uz laiku līdz 31.05.2014.
telpu Nr. 19 – 73.9 m2 platībā Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, Saldus ielā 15, interešu izglītības
pulciņa „Bēbīšu skoliņa” nodarbību vadīšanai katru ceturtdienu no plkst. 17.00
līdz 18.00, interešu izglītības pulciņa angļu valodas nodarbību vadīšanai katru
otrdienu no plkst. 16.15 līdz 17.00 un
interešu izglītības pulciņa „Nāc un sporto!” nodarbību vadīšanai katru trešdienu
no plkst. 16.00 līdz 17.00.
Dome apstiprināja SIA „MikroMetrs”
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
no 28.12.2012. nekustamam īpašumam
„Strāši” Nīkrāces pagastā un atdalāmiem
zemes gabaliem piešķīra nosaukumus:
3.2 ha platībā „Kamelotes” (Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
zemes gabala lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība), 4.5 ha platībā
„Granāti” (Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība)
un 3.7 ha platībā „Sauleskrasti” (Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
zemes gabala lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība).
Dome sadalīja pašvaldībai piekrītošo
zemes gabalu „Rudbāržkalns” Rudbāržos un atdalāmiem zemes gabaliem
piešķīra nosaukumu un adresi: 0.13 ha
platībā - Dīķu iela 6 (Rudbārži, Rudbār-

žu pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
zemes gabala lietošanas mērķis - dabas
pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme)
un 0.28 ha platībā - Dīķu iela 8 (Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324, zemes gabala lietošanas mērķis - ražošanas objektu apbūves zeme).
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 04.09.2013. nekustamam
īpašumam „Bāķi” Skrundas pagastā
un atdalāmam zemes gabalam 13.0 ha
platībā piešķīra nosaukumu „Jaunbāķi”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV3326. Zemes gabala lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Deputāti
apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.
lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu no 10.09.2013. nekustamam īpašumam „Vecvanagi” Skrundas pagastā
un atdalāmam zemes gabalam 11.0 ha
platībā piešķīra nosaukumu „Dižvanagi”
(Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3307, zemes gabala lietošanas
mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība), kā
arī apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.
lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu no 14.08.2013. nekustamam īpašumam „Radziņi” Nīkrāces pagastā un
atdalāmam zemes gabalam 3.4 ha platībā
piešķīra nosaukumu „Sudmaļi” (Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
zemes gabala lietošanas mērķis –zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība).
Dome sadalīja saimniecību „Kraulīši”
Raņķu pagastā un atdalāmam zemes gabalam 3.8 ha platībā piešķīra nosaukumu
„Jaunpavasari” (Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323, zemes lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).

Administratīvie
jautājumi

Dome papildināja Skrundas novada
domes 30.01.2013. sēdē (prot. Nr. 1, 1.§)
apstiprināto nolikumu „Nolikums par
atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā”.
Dome nolēma palielināt ar 01.09.2013.
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
„Liepziediņš” amata vienībai skolotāja
palīgs no 0.5 slodzes uz 1 slodzi, nosakot

Būvvaldē septembrī lemtais
Būvprojekti
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Saimniecības ēkas rekonstrukcija “Pavasari”, Raņķu
pagasts, Skrundas novads

Akceptēt būvprojektu

Ēkas fasādes vienkāršota renovācija, jumta seguma noAkceptēt apliecinājuma
maiņa, „Druvas”, Raņķu pagasts, Skrundas novads
karti

Būvniecības pieteikumi
Optiskā tīkla izbūve Skrundā un Rudbāržu pagastā, „OpIzsniegt plānošanas un
tiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi arhitektūras uzdevumu
Kurzemes plānošanas reģionā. Objekts - Skrunda”
Kūtsmēslu krātuves būvniecība
“Stari”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads

Izsniegt plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Saimniecības ēkas būvniecība
Ziedu ielā 4, Skrunda, Skrundas novads

Izsniegt plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
„Straumes ”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads

Izsniegt plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

mēneša darba algas likmi Ls 220.00 (divi
simti divdesmit lati), amata vienībai
skolotājs logopēds no 0.1 slodzes uz
0.3 slodzi, no 0.2 slodzes uz 1.5 slodzi.
Finansējuma avots – Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš”
2013. gada budžets.
Dome galvoja SIA „Skrundas komunālā saimniecība” aizdevuma Ls 82
790.15 (astoņdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit lati, piecpadsmit
santīmi) saņemšanu uz 20 gadiem (aizdevuma procentu likme tiek piemērota,
pamatojoties uz SIA “Vides investīciju
fonds” aizdevuma nosacījumiem, t.i.
2.733 procentu likme), pamatsummas
atmaksu uzsākot ar 2015. gada janvāri,
projekta “Skrundas novada Nīkrāces
pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/017)
īstenošanai.
Dome piešķīra komandējumu domes
priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai laika
posmā no 19.09.2013. līdz 21.09.2013.,
lai piedalītos starpvalstu seminārā par
uzņēmējdarbības attīstības iespējām
Põltsamaa, Igaunijā, kā arī piekrita
domes priekšsēdētājas dalībai Eiropas
Savienības Reģionu komitejas CIVEX
komisijā 24.09.2013. un 25.11.2013.,
nemaksājot komandējuma naudu, Azerbaidžānas parlamenta vēlēšanu novērošanā no 07.10.2013. līdz 11.10.2013. kā
Eiropas Savienības Reģionu komitejas
nozīmētam pārstāvim (nemaksājot komandējuma naudu), un dalībai Eiropas
Savienības CCRE CEMR organizētā
seminārā „Par līdztiesības deklarācijas praktisko darbību” Zviedrijā no
11.11.2013. līdz 12.11.2013. (nemaksājot komandējuma naudu).
Dome piešķīra domes priekšsēdētājai
Nellijai Kleinbergai apmaksātu dalītu
ikgadējo atvaļinājumu no 08.12.2013.
līdz 21.12.2013. Domes priekšsēdētājas
atvaļinājuma un komandējuma laikā
viņas pienākumus izpildīs domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis,
nosakot atlīdzību 20% apmērā no Alda
Zalgaucka amata darba algas.
Dome ievēlēja Skrundas novada
domes deputātu Zigurdu Puriņu domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejā.

RAŅĶI

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 5 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā
kā personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināmas vispārējā kārtībā, bet
3 personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispirms. Dome piešķīra
5 personām dzīvokli Skrundas novadā,
noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
bet 7 personām pagarināja dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem, 4 personām - uz vienu gadu, 2 personām - uz
nenoteiktu laiku. 1 personai dzīvokļa
īres slīgums netika pagarināts. Ar vienu
personu Dome pārtrauca īres līguma
tiesības uz dzīvokli.

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2014.gadā Skrundas novada pašvaldība realizē ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības attiecībā uz Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem
īpašumiem.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību 2014.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas
gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25%.
3. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2014.gadā (ja 2013.gadā objekts bijis ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma
nodoklis zemei 2014.gadam tiek aprēķināts nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
4. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
5.Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
6.Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2012.gada 28.decembra saistošie noteikumi 15/2012 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu zemei Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013.gadā”.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N. Kleinberga

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā” (publicēti 2013.gada 02.martā Skrundas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 68.punktā fiziskajām personām attiecināmu valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 250.00” un juridiskajām personām
attiecināmu valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 1000.00” attiecīgi ar skaitli un valūtas apzīmējumu „355.72 EUR” un „1422.87
EUR”,
2. Aizstāt 69.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 10.00” un „Ls 30.00” attiecīgi ar skaitli un valūtas apzīmējumu
„14.23 EUR” un „42.69 EUR”,
3. Aizstāt 70.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 5.00” un „Ls 20.00” attiecīgi ar skaitli un valūtas apzīmējumu „7.11
EUR” un „28.46 EUR”,
4. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N. Kleinberga

NĪKRĀCE

līdzfinansējuma samaksas kārtību Skrundas Mūzikas skolā””.
Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.15/2013 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
2014.gadā”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 16/2013 „Grozījumi 2013. gada
31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
2/2013 „Skrundas novada pašvaldības
2013. gada budžets”.
Dome apstiprināja noteikumus “Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldībā
aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības, un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai”. Šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē: Skrundas
novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta noteikumi „Kārtība, kādā Skrundas
novada pašvaldībā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām”,
un Skrundas novada domes 2012.gada
25.oktobra grozījumi Skrundas novada
pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā
Skrundas novada pašvaldība aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām izmaksām”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2013
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā 2014.gadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2013
“Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012
„Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā””

SKRUNDA

Dome atbrīvoja ar 02.09.2013. Gunu
Skrebeli no Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces
pienākumu pildīšanas un viņas vietā
iecēla Daci Buķeli. Dome noteica, ka
Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniece pilda amata pienākumus dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
prombūtnes laikā.
Dome grozīja Rudbāržu pagasta padomes 13.11.2008. sēdes (prot. Nr.12, 2.§)
lēmuma „Par zemes platības noteikšanu
MKS „Rudbāržkalns” piederošo ēku
uzturēšanai, nosaukumu un adreses
piešķiršanu, zemes lietošanas mērķa
noteikšanu” 1.6.punktu, 1.7.punktu,
1.8.punktu.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7/2013 „Grozījumi 2012.gada
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
11/2012 „Par pašvaldības nodevām
Skrundas novadā””, Nr. 8/2013 „Grozījumi 2012.gada 29.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 14/2012 „Par koku
ciršanu ārpus meža Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā””, Nr. 9/2013 „Grozījumi 2012.gada
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
10/2012 „Par Skrundas novada simboliku””, Nr. 10/2013 „Grozījumi 2012.gada
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas
ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un
ēku numurzīmes Skrundas novadā””, Nr.
11/2013 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012
„Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošana
publiskās vietās Skrundas novadā””, Nr.
12/2013 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2012
„Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus””,
Nr. 13/2013 „Grozījumi 2011.gada
27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
obligātā pirmsskolas izglītības vecuma
izglītojamiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējā izglītības iestāžu
izglītojamiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs””, Nr. 14/2013
„Grozījumi 2011.gada 22.septembra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par
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Par nekustamā īpašuma nodokli 2014. gadā

Skrundas novada dome 26.septembra sēdē pieņēma saistošos noteikumus
Nr.15/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014.gadā”. Saistošie noteikumi pieņemti, pamatojoties uz to, ka Skrundas novada pašvaldības teritorijā 2014.gadā lauksaimniecībā
izmantojamai zemei kadastrālā vērtība vidēji palielināsies par 20 procentiem, kā arī
uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, kas nosaka, ka
„tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un
likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus”, un likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.panta 1.daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka „nekustamā īpašuma
nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē
līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas
pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība
nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, un pārejas noteikumu 402.punktu, kas nosaka, ka
„pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas
gada 1.novembrim, ir tiesības 2014.gadā piemērot nodokļa apmēra ierobežojumu
zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā
pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus”.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2013 “Grozījumi 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu resursus””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” (publicēti 2013.gada 02.maijā Skrundas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 21.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 5000.-” ar skaitli un valūtas apzīmējumu „7114.36 EUR”,
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/2013 “Grozījumi 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011
„Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas izglītības vecuma
izglītojamiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem
Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs” (publicēti 2011.gada 09.decembra Skrundas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 3.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 0.04” ar skaitli un valūtas apzīmējumu „0.06 EUR”,
2. Aizstāt 4.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 0.02” ar skaitli un valūtas apzīmējumu „0.03 EUR”,
3. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2013 “Grozījumi 2011. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2011
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Skrundas Mūzikas skolā””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Skrundas Mūzika skolā” (publicēti 2011.gada 04.novembra Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”) šādus
grozījumus:
1. Aizstāt 11.1.punktā skaitli un valūtas apzīmējumu „7.00 Ls” ar skaitli un valūtas apzīmējumu „9.96 EUR”,
2. Aizstāt 11.2.punktā un 11.3.punktā skaitli un valūtas apzīmējumu „5.00 Ls” ar skaitli un valūtas apzīmējumu „7.11 EUR”,
3. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N. Kleinberga

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
2013.gada 30.augustā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja
līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda
projekta “Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/127/011)
īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projekta ietvaros Rudbāržu ciemā tiks veikti šādi ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas darbi:
•rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 2690 m garumā;
•rekonstruētas divas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas;
•rekonstruēti kanalizācijas spiedvadi 1211 m garumā.
Ar kvalitatīviem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiks nodrošināti
86% no iedzīvotāju skaita Rudbāržu ciemā. Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināti ūdens zudumi un novērstas neattīrītu notekūdeņu noplūdes dabā, kas rodas
kanalizācijas cauruļvadu bojājumu dēļ, kā arī tiks samazināta infiltrācija, kas rodas
kanalizācijas pārsūknēšanas stacijās, tādējādi ievērojami samazinot nelietderīgi
izmantoto elektroenerģijas daudzumu.
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 20 mēneši, kopējās attiecināmās izmaksas
– 334 982,13 LVL, no tām ERAF līdzfinansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošina pārējo daļu attiecināmo izmaksu segšanai.
2013.gada 2.oktobrī SIA “Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja
līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda
projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu
ciemā” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088) īstenošanu un
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
ERAF projekta ietvaros tiks veikti šādi Raņķu ciema ūdenssaimniecības uzlabošanas darbi:
rekonstruēts urbums;
rekonstruēts ūdensvads 2063 m garumā;
izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu 30 m3/dnn;
rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu 5,8 m3/h un 6 m3/h un
rekonstruēts spiedvads 142 m garumā.
Projekta ietvaros būtiski tiks samazināti ūdens zudumi un nodrošināta normatīviem
atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens piegāde patērētājiem. Izbūvējot notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, tiks uzlabota Ventas upes kvalitāte, kas sekmēs rekreācijas
objektu attīstību Ventas piekrastē.
Projekta īstenošanas laiks ir 16 mēneši, kopējās attiecināmās izmaksas –
330 250,28 LVL, no tām ERAF līdzfinansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” nodrošina pārējo daļu attiecināmo izmaksu segšanai.
Kontaktpersona:
Aivars Rudzroga
t. 63331258
fakss: 63331526

Informatīvs seminārs
16.oktobrī Tūristu ielā 2, Saldū, Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs un Hipotēku
banka organizē informatīvo semināru
“LR tiesisko normu piemērošana, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu
atbalstu”, kā arī saņemt informāciju par
uzņēmējdarbības attīstībai- valsts programmu aizdevumiem Hipotēku bankā.
Jauniešus aicina fotografēt
Visu oktobri jaunieši aicināti „ķert”
foto mirkļus Skrundas novadā par tēmu
„Tādi esam!”. 30.oktobrī norisināsies
tematiska tikšanās, kurā ikvienam jaunietim būs iespēja parādīt savu redzējumu par Skrundu un tās apkārtni. Foto
„mednieki” saņems arī piemiņas balviņu
no Skrundas jauniešu centra. Foto materiāls tiks izmantots, lai veidotu tematisku
foto stūrīti jauniešu centra telpās.
Biedrības aicina uz nodarbībām
Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Alternatīvās aprūpes dienas
centru piedāvā iespēju visām novada
biedrībām un interesentiem bezmaksas
un uz vietas Skrundā apgūt zināšanas, kas stiprinātu NVO darbību, par
šādām tēmām: 1.Lietvedības principi
organizācijā (novembrī/decembrī).
2.NVO juridisko zināšanu pamatportfelis. 3.Interneta un sociālo platformu
iespējas organizācijas ikdienas darbā.
4.Tiešsaistes dokumenti un bezmaksas
Interneta rīki. 5.Bezmaksas mājas lapu
izveides iespējas (facebook, draugiem.
lv, u.tml). 6.Kvalitatīvs un efektīvs darbs
ar MS Word. Katras nodarbības ilgums 3
stundas. Nodarbības var notikt darbadienās, darba dienu vakaros un sestdienās.
Aicinu NVO pārstāvjus izvērtēt, kuras
nodarbību tēmas un vēlamais laiks ir
aktuāls, un informēt par to Dainu Ābeli
līdz 18.oktobrim uz e-pastu daina.abele@skrunda.lv vai pa tālruni 63321311.
Izmantojiet iespēju!
Teksts – Daina Ābele

Novada dzimtsaraksts ziņo
Septembrī Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 4 laulības, Lēnu
Romas katoļu draudzē 1 laulība.
Mūžībā aizgājuši 6 Skrundas novada iedzīvotāji.
Dzimšanas dati, adrese

Miršanas
datums

20.02.1947. „Dejas”, Nīkrāces pag.,
Skrundas novads

30.08.2013.

14.05.1933. Sporta iela 1A-10, Skrunda, Skrundas novads

02.09.2013.

IMANTS JURDŽIS

19.09.1947. „INDRĀNI”, Kušaiņi,
Skrundas pag., Skrundas novads

05.09.2013.

GENRIHS BARANČUKS

12.01.1932. Lielā iela 17, Skrunda,
Skrundas novads

18.09.2013.

AIVARS LINKEVIČS

08.06.1943. O.Kalpaka iela 8, Skrunda, Skrundas novads

18.09.2013.

IRMA BRŪVERE

31.08.1913. Raiņa iela 4-5, Skrunda,
Skrundas novads

19.09.2013.

Vārds, uzvārds
IPOLITS BENTS
ULDIS ANDERSONS

Sveicam laulību jubilejās
Ir iespējams septītās debesis
Tepat – virs zemes – ieraudzīt:
Visapkārt dzīve smaržo un tvan,
Mums abiem kopā dienas skan.
Droši pieglaužos plecam tavam,
Tu atsaucies skatienam manam,
Likteņvējš sargā mums mūžu,
Tu man, es tev vienmēr būšu…
Ražas mēnesī 30 gadu laulības jubileju jeb
Pērļu kāzas svinējuši:
Gita un Imants Johansoni
Zigrīda un Anatolijs Ciņi
Zelta kāzu jubileju – 50 kopdzīves gadus
svinējuši Mirdza un Viktors Čivči – Vaivodi
no Jaunmuižas
Apsveicam jubilārus, vēlam dzīvesprieku,
sapratni un saulainu atvasaru!
Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa

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.

2013.gada 4.oktobris

Notikumu kalendārs
Skrundā
10.oktobrī pl.13.00 Alternatīvās aprūpes dienas centra 2.stāva zālītē uz
pirmo radošo nodarbību aicinām pieaugušos (pensionārus un bezdarbniekus).
Nodarbībā izgatavosim kļavu lapu rožu pušķus, vienosimies par turpmāko
nodarbību saturu. Radošās nodarbības notiks katru ceturtdienu pl.13.00 līdz
15.decembrim. Pieteikšanās pa t. 63321311.
11.oktobrī pl.14.00-17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centra 2.stāva
zālītē Veselīga Dzīvesveida Klubs aicina uz BEZMAKSAS testu, ar kuru
iespējams noteikt savu bioloģisko vecumu, muskuļu, kaulaudu, tauku %,
ūdens % daudzumu organismā un uzzināt vairāk par organisma stāvokli un tā
šodienas vajadzībām, balstoties uz iegūtajiem rādītājiem. Sīkāka informācija
pa t.22078038 (Evita).
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina Skrundas novada iedzīvotājus
rast iespēju nomaksāt uzkrātos komunālos maksājumu parādus bez soda
procentiem, lai sekmīgi varētu uzsākt šī gada apkures sezonu. AKCIJA- maksā bez soda procentiem no 14.-25. oktobrim. Sīkāka informācija Skrundas
komunālajā saimniecībā vai pa t.63331258.
No 15.oktobra katru otrdienu pl.16.00 PII „Liepziediņš” notiks „Bēbīšu
skoliņas” nodarbības vecākiem ar bērniem vecumā no 1-3 gadiem. Pieteikšanās un papildus informācija pie nodarbību vadītājas Sarmītes Pavilaites
(29990883).
16. un 23.oktobrī pl.15.30 tiekamies Skrundas jauniešu centra jaunajās
telpās Amatnieku ielā 1 (2.stāvā), lai kopīgiem spēkiem padarītu telpas mājīgas. Esi gatavs iejusties mākslinieka vai dizainera lomā? Nāc, piebiedrojies!
16.oktobrī pl.18.00 Skrundas k/n 3.stāva mācību klasē Alternatīvās
aprūpes dienas centrs aicina apmeklēt 10 nodarbību programmu „Bērnu
emocionālās audzināšana – BEA” vecākiem, kuru aprūpē ir bērni līdz 7
gadu vecumam. Nodarbības vadīs skolas un ģimenes psiholoģe - Sarmīte
Štāle. Maksa par nodarbību Ls 3.00, vienas ģimenes 2 pārstāvjiem - Ls 5.00
(priekšapmaksa par vismaz vienu nodarbību uz priekšu). Pieteikšanās līdz:
14.oktobrim pa t. 63321311 vai 29407389.
16.oktobrī pl.17.30 Skrundas kultūras nama telpās AADC aicina uz pirmo
tikšanos pērļotājus un citus interesentus iesācējus! Bezmaksas pērļošanas
nodarbības turpmāk notiks katru trešdienu pl.17.30 Emīlijas Seklītes vadībā.
Lai darbotos, līdzi nepieciešams ņemt savus materiālus: žilku vai stipru diegu,
dažāda veida pērlītes, aizdares, pērļošanas adatas (smalka adata), smalkas
tamboradatas, šķēres. Pieteikšanās un informācija Alternatīvās aprūpes
dienas centrā vai pa t. 63321311.
17. un 24.oktobrī Skrundas novada bibliotēkas būs slēgtas, jo bibliotekāres
dosies uz mācībām Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.
18.oktobrī un 15.novembrī no pl.8.00-17.00 Alternatīvās aprūpes dienas
centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās
pa t.63321311.
19.oktobrī pl.18.00 Skrundas kultūras namā Andra Ērgļa koncerts. Biļešu
cenas: 2.00 - 3.00Ls, ģimenes biļete (tēvs, māte un 2 bērni līdz 16.g.) 6.00Ls,
pensionāriem, uzrādot pensionāru apliecību 1.50Ls. Biļešu iepriekšpārdošana
no 1.oktobra Skrundas bērnu bibliotēkā.
15.novembrī no pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes
centra bērnus BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
bērnu dermatoloģe-alergoloģe Dr. Ieva Ozola un bērnu acu ārste Dr. Arita
Danilāne. Pieteikšanās pa t.63321311 vai personiski Alternatīvās aprūpes
dienas centrā.

Rudbāržos
10.oktobrī pl.15.00 Rudbāržu kultūras namā pensionāru pēcpusdiena
“Pretī rudenim”. Muzicēs Edgars Ziņģis. Dalības maksa - Ls 2.18.oktobrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks literārā
pēcpusdiena. Lasīsim bērnu žūrijas grāmatu „Panama”. Visi tiks cienāti ar
zāļu tēju un cepumiem.
26.oktobrī pl.19.00 Rudbāržu kultūras namā labdarības koncerts “DVĒSELE RUNĀ”. Ziedojot atbalstīsim Rudbāržu ev. lut. baznīcas remontu.

Nīkrācē
4.oktobrī pl.14.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu klubiņš aicina visus
interesentus uz „Ķirbja dienu”. Gatavosim pusdienas no ķirbja- zupu un otro
ēdienu, kā arī saldo.
10.oktobrī pl.10.00 Nīkrāces saieta namā nodarbība „Darba meklēšana
reti apdzīvotās vietās, tajā skaitā – sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā”.
10.oktobrī pl.18.00 Nīkrāces saieta namā uz pirmo tikšanos tiek aicināti
dziedāt griboši bērni (vecumā līdz 9 gadiem) uz maksas bērnu popgrupu.
Vadītāja - Guna Pavilaite. Sīkāka informācija pie kultūras darba organizatores
Ingas Ezerietes vai pa t.22470402.
11.oktobrī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā senioru vakars - tikšanās
ar bijušo Nīkrāces pagasta padomes priekšsēdētāju Aiju Zariņu. Vakaru ar
dziesmām un jokiem kuplinās Nīkrāces pašdarbības kolektīvi. Dalības maksa
– Ls 2,-. Lūdzu pieteikties līdz 8.oktobrim pagasta pārvaldē pie Benitas vai
pa t.22470402 (Inga).
16.oktobrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā Dzīves skoliņas nodarbība.
24.oktobrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā nodarbību savas veselības
uzlabošanai vadīs Inese Ivāne. Iepazīsimies ar glāstu terapiju.
Līdz 28.oktobrim Nīkrāces saieta namā apskatāmas Līvijas Bružes gleznas. Māksliniece glezno pārsvarā ar eļļas un guaša krāsām dabas skatus,
dzīvniekus, klusās dabas, ziedus.
No 28. oktobra līdz 1.novembrim Nīkrāces saieta namā skolēnu rudens
brīvlaikā „Rudens radošās darbnīcas”.

Raņķos
11.oktobrī pl.19.00 pensionāru vakars. Sumināsim jaunos pensionārus.
22.oktobrī pl.16.30 Raņķu gardēžu kopas dalībnieces aicina uz Kartupeļu
balli. Gatavosim ēdienus no kartupeļiem.
3.novembrī pl.13.00 visi, kuriem patīk teātris, tiek aicināti uz Liepājas teātri
noskatīties izrādi “Minhauzena precības”. Biļetes cena Ls 8.-. Pieteikties pie
A.Zemes līdz 28.oktobrim.

