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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Ar jaunām cerībām un apņemšanos

Labdien, lasītāj!

Zane Eglīte, Skrundas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja
Vasara un atvaļinājumu laiks atkal
ir paskrējuši vēja spārniem, un laiks
atgriezties ierastajā ritmā. Pie lasītājiem
jau ir nonācis četrdesmit ceturtais Skrundas novada pašvaldības informatīvais
izdevums „Skrundas novads”, kura
uzdevums ir informēt par aktuālajiem un
svarīgajiem notikumiem mums apkārt.
Vai tas ir daudz?
Pirmais informatīvais izdevums tika
nodrukāts 2008. gada decembrī vien
1000 eksemplāros. Tas bija jauns politiķu un tās izpildvaras komunikācijas
veids ar iedzīvotājiem, un neviens pat
nenojauta, vai lasītāji būs apmierināti
ar sniegto informāciju un vai tā būs
pietiekama tirāža. Pēc teritoriālās reformas pabeigšanas, kad nodibinājās
Skrundas novads, 2009. gada septembrī
informatīvajam izdevumam tiek mainīts
nosaukums - „Skrundas novads”, un
tā tirāža divkāršojas un sasniedz 2000
eksemplāru. Tika saņemti zvani no pakalpojuma pārvaldēm un iedzīvotājiem,
ka visiem lasīt gribētājiem izdevuma nepietiek. Oktobra mēnesī tirāža sasniedza
2200, novembra mēnesī - 2300. Tāds
tas ir palicis nemainīgs jau ilgāku laiku.
Bet ar 2010. gada februāri informatīvā
izdevuma maketēšanu savās rokās ņem
Skrundas televīzija un Ieva Benefelde,
kļūstot par izdevuma redaktori. Izdevums šajā laikā piedzīvo pozitīvas saturiskās un vizuālās izmaiņas, bet tās nav
pēdējās izmaiņas, ko tas piedzīvojis savā
mazajā pastāvēšanas laikā. Ar 2013.gadu
informatīvo izdevumu iespiež Talsu tipogrāfijā un, lai padarītu to pievilcīgāku,
pirmā un pēdējā izdevuma lapaspuse ir
krāsaina. Bet jautājums paliek atklāts
– vai katra mājsaimniecība saņem šo
informatīvo izdevumu? Nē, noteikti,
ka nē, un tam ir vairāki aspekti- tirāža
ir 2300 eksemplāri, novadā ir ap 5300
iedzīvotāju. Ja pieņemam, ka mājsaimniecība sastāv no vidēji 2 personām, tad
gandrīz pietiek. Bet ir arī tādi īpašumi,
kuros neviens nedzīvo, un ir tādi, kuros
nav pastkastīšu. Informatīvo izdevumu
pašvaldība izplata ar pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” palīdzību,
bet pagastu pārvaldēs ar „100 latu”
programmā iesaistītajiem iedzīvotājiem.
Informatīvā izdevuma nonākšana lasītāju pastkastītēs lielā mērā ir atkarīga no
viņiem uzticētā uzdevumu atbildības sajūtas. Izsakām pateicību tiem cilvēkiem,
kas ziņo par to, ka nesaņem avīzīti, un
arī tiem, kas dalās ar izlasīto informāciju ar kaimiņiem, radiem. Mēs labprāt
uzklausītu ierosinājumus, priekšlikumus
no iedzīvotājiem par to, ko vēl vēlaties
sagaidīt no mums, lai mūsu darbs būtu
ražīgāks. Arī turpmāk Skrundas novada
pašvaldība centīsies saglabāt šo saziņas
veidu ar iedzīvotājiem, kā arī pilnveidot
vizuālos, video, audio un sociālo tīklu
komunikāciju. Rakstiet uz e-pastu zane.
eglite@skrunda.lv vai zvaniet pa tālruni
63350454.
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2013. gada 6.septembris

Klāt atkal jaunais mācību gads – ar
prieku, jaunām cerībām un apņemšanos. Skrundas novadā kopumā
šogad mācības uzsāka 976 skolēni, no
kuriem pirmo līdz divpadsmito klašu
skaitā 564 mācās vispārizglītojošās
programmās. Savus pirmos soļus
skolas dzīvē Skrundas novadā spēris
kopumā 51 pirmklasnieks, kas ir par
vienpadsmit mazāk nekā iepriekšējā
gadā. Pirms jaunā mācību gada, tiekoties ar skolu vadošajiem darbiniekiem, bija redzams, ka darba prieks
nav sarucis.
Pārmaiņas un jauni plāni
Ir veiktas dažādas izmaiņas normatīvajos aktos, kas attiecas uz izglītības
procesa organizēšanu, savukārt Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā
ir nelielas izmaiņas administrācijas
sastāvā. Vēl ir vakanta vieta Izglītības
nodaļā- Interešu izglītības metodiķis.
Gada pēdējā ceturksnī novada skolu
vadošajiem darbiniekiem un metodiķiem
plānots arī pieredzes apmaiņas brauciens
uz Igaunijas izglītības iestādēm. 29.septembrī novadā būs svinīgs Skolotāju
dienas pasākums.
O.Kalpaka Rudbāržu
pamatskola.
Sporta zālē veikts ģērbtuvju, tualešu,
dušas telpu remonts. Izvērtējot vajadzības, kosmētiski uzlabotas arī klases un
gaiteņi. Arī šajā mācību gadā pēc skolas
iniciatīvas 1. un 2.klasē mācīs angļu
valodu. Skolā mainījies mājturības skolotājs. Turpinās darboties Jaunsargu kustība. 21.septembrī būs skolas absolventu
salidojums, savukārt14.- 15.septembrī te
norisināsies Eiropas kultūras mantojuma
dienas. Šogad turpinās LU projekta īstenošana. Pašlaik tiek apmācīts skolas
personāls, arī tehniskie darbinieki, lai
veicamais darbs tiku veikts ar pozitīvu
attieksmi.
Rudbāržu internātpamatskola rehabilitācijas centrs
Arī te veikts skolas iekšējo telpu
remonts. Īstenots projekts par signalizācijas (dūmu detektori) ierīkošanu
internātā. Darba gaitas te uzsākusi matemātikas skolotāja- Svetlana Rudzīte un

Jaunajam darba cēlienam gatavi O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 2.klases skolēni.
medmāsa Inese Jurdža.
Pirmsskolas izglītības iestāde
(PII) „Liepziediņš”
4 grupās ierīkotas jaunās „atvilkņu”
gultas. Ar šo mācību gadu PII būs tehniskais nodrošinājums, lai grupas varētu
mācīties arī interaktīvi- projektors,
dators, ekrāns.
Šajā mācību gadā logopēds strādās
uz pilnu slodzi- Skaidrīte Valinska,
darba gaitas uzsākusi arī medmāsa un
divas skolotājas. Vērienīgs kosmētiskais
remonts veikts ēdināšanas blokā, kā arī
visās grupu telpās.
Skrundas vidusskola
Vasaras sezonā veikts remonts gaiteņos, sporta zālē nolakota grīda, gaiteņi
ieguvuši jaunas, skaistas durvis. Visā
skolā uzstādītas novērošanas kamerasgan iekštelpās, gan āra teritorijā. Uzstādītas slēdzamas durvis ar domofonudežurantam atrodoties pie pults, durvis
iespējams atslēgt, kamerā izvērtējot
skolas apmeklētāju. Pateicoties Raimonda Gerkena finansiālam atbalstam,
iegādāta jauna apskaņošanas aparatūramikrofoni, pastiprinātāji. Liels paldies
jāsaka skolas tehniskajiem darbiniekiem,

Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. 2025.gadam 1.redakcijas pilnveidotā redakcija tiek
nodota sabiedriskai apspriešanai

22.08.2013.Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.
7, 3.§) nodod sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma
2013.–2025.gadam 1.redakcijas pilnveidoto redakciju. Teritorijas plānojuma 1.
redakcijas pilnveidotās redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 2.09.2013.
līdz 30.09.2013.
Ar Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025.gadam 1.redakcijas
pilnveidoto redakciju var iepazīties Skrundas novada pašvaldībā katru darba dienu
(pirmdienās no plkst. 8.00-18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.
8.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.00-15.00) vai www.skrundasnovads.lv. Skrundas
novada pagastu pārvaldēs var iepazīties ar teritorijas plānojuma daļu, kas attiecas
uz konkrēto pagastu. Priekšlikumus var iesnieg Skrundas novada pašvaldībā vai
pagastu pārvaldēs līdz 30.09.2013.
Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts un sabiedriskā apspriede
notiks ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu
1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” projekta „Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas
plānojumu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 ietvaros.
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Pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks
19.septembrī pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326).
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kuri palīdzēja tehniski sagatavot skolas
telpas jaunā mācību gada veiksmīgai
uzsākšanai.
Galvenā uzmanība mācību gada uzsākšanas procesā veltīta drošībai! Skolas
gaitas uzsākot, plānota adaptācijas nedēļa: 3. un 4.septembrī ir sporta, pārgājienu
un ekskursiju dienas.
Nīkrāces pamatskola
Īpaši gaidīta pirmā klase - telpa izremontēta, iekārtota no jauna- iegādātas
jaunas mēbeles. Veikti kosmētiskie
remonti gaiteņos, koridoros. PII 5.gadīgo grupiņai iegādātas jaunas mēbeles.

Jaunajā mācību gadā darba gaitas uzsāk
vairāki jauni skolotāji- vizuālā māksla,
mājturība, matemātika, fizika, informātika, sports. Darba gaitas uzsākusi mācību
pārzine Vija Zusmane.
Jaunmuižas pamatskola
Veikts kosmētiskais remonts skolas
gaitenī. Pašu spēkiem novēršam apkures
sistēmas problēmas. Nomainīti radiatori
gan Raņķu PII, gan skolā. Skolas gaitas
uzsākot, 3. un 4. septembrī plānotas
adaptācijas dienas.
Teksts - Baiba Eversone
Foto - Dagnija Daiga Grundberga

Laikraksts Diena un telekompānijas TV3 rīko akciju
Latvijas lepnums 2013

Līdz oktobra beigām akcijas organizatori aicina sūtīt vēstules un pastāstīt par
pašaizliedzīgajiem, drosmīgajiem, uzņēmīgajiem līdzcilvēkiem mums blakus, lai
viņus godātu akcijā Latvijas lepnums 2013. Kandidātus var pieteikt, sūtot vēstules uz latvijaslepnums@dienasmediji.lv vai pa pastu, adrese: Latvijas lepnums,
Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004, kā arī aizpildot pieteikuma anketu portālos
www.diena.lv, www.tv3.lv un www.draugiem.lv/latvijaslepnums. Pieteikumus
var iesniegt arī AAS Gjensidige Baltic, kas ir akcijas Latvijas lepnums 2013
atbalstītājs, visās filiālēs Latvijā.

Izsola nomas tiesības

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads,
pamatojoties uz 22.08.2013. domes lēmumu (prot. 7, 5.§), organizē nekustamā
īpašuma- nedzīvojamās telpas Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā nomas
tiesību izsoli komercdarbības veikšanai. Izsola nomas tiesības.
Izsoles vieta un laiks- 26.09.2013. plkst. 15.00, Skrundā, Raiņa ielā 11.
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 25.09.2013. pl.16.00.
Nomas maksas sākotnējā maksa - LVL 0.70 par 1 m2 plus PVN.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Nolikums www.skrundasnovads.lv

Dāvinājums visiem Latvijas
pirmklasniekiem!

Lai skolas gaitas iesāktos ar papildus pozitīvām emocijām, SEB dzīvības
apdrošināšana dāvina visiem pirmklasniekiem nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu ar riska segumu 1000 latu vērtībā.
Pirmklasnieka apdrošināšanas noteikumus vecāki var saņemt:
•reģistrējoties interneta lapā www.seb.lv/pirmklasnieks
•dodoties uz jebkuru SEB bankas filiāli, kur SEB dzīvības apdrošināšanas
speciālists izskaidros un izsniegs pirmklasnieka apdrošināšanas noteikumus.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana sniegs finansiālu atbalstu neparedzētās
dzīves situācijās. Savukārt, lai palīdzētu savam bērnam sasniegt lielos un
mazos mērķus un ar pārliecību iesoļotu lielajā dzīvē, ir nepieciešamas labas
grāmatas, interešu pulciņi, izglītība un vēl, un vēl, tāpēc ikvienam vecākam
ir svarīgi savlaicīgi veidot finanšu līdzekļu uzkrājumu savam bērnam.
Gaidīsim Jūs SEB Kuldīgas filiālē pie SEB dzīvības apdrošināšanas speciālistes Lauras Korbergas, tālr. 633500116.
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Konsultēs bērnus

9.septembrī Skrundā Kuldīgas ielā
2 pie sociālā aprūpes centra no 10.00
bērnus bez maksas konsultēs Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas bērnu
alergoloģe - pulmanoloģe Dr. Dace
Kārkliņa un bērnu gastroenteroloģe
Dr. Gunta Zirnīte. Pieteikšanās pa
t.63321311 vai personiski Alternatīvās
aprūpes dienas centrā. Bērniem uz
konsultāciju, ja ir, līdzi jāņem iepriekš
veikto izmeklējumu rezultāti, izraksti
vai ārsta nosūtījums, kur aprakstīta
problēmsituācija. Bērnus konsultēs arī
bez ārsta nosūtījuma.

Ir realizēts projekts „Sadzīves atkritumu izgāztuves
„Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā monitoringa sistēmas izveide”

2013.gada janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi
„papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo
izgāztuvju rekultivācija”, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem par Kohēzijas fonda vadību, kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012.gada 27.
jūlija lēmumu Nr.600 par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu
„Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.2.1/12/
IPIA/VARAM/019) Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta realizāciju
„Sadzīves atkritumu izgāztuves „Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide”. Projekta mērķis ir monitoringa
sistēmas izveide, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un pēcrekultivācijas monitoringu. Projektā monitoringu veica SIA „Virides” par kopējo summu LVL 1900.10.

Dzimtsaraksts ziņo

Jūlijā un augustā Skrundas iedzīvotāju skaitu papildinājuši 8 jaundzimušie
- 4 Skrundā, 1 Nīkrācē, 1 Jaunmuižā,
2 Skrundas pagasta Kušaiņu ciemā. 3
meitenītes un 5 puisīši. Trīs mazulīši
ir pirmie bērniņi saviem vecākiem, 4 ir
otrie ģimenēs, bet mazā Lote ir piektais
bērniņš ģimenē. Vasara ir kāzu laiks
arī Skrundas novadā. Divos mēnešos
noslēgtas 19 laulības: 8 Skrundas muižā, 2 Berghofa muižā Sieksātē, 5 citā
piemērotā vietā ārpus Dzimtsarakstu
nodaļas un 4 Skrundas kultūras namā.
Skaistā augusta dienā Zelta kāzu jubileju Ventas krastā atzīmēja Rasma un
Ilgvars Russ-Rudzīši no Liepājas.

Ārstu pieņemšanas
laiki

No 5.augusta ģimenes ārsti prakšu
telpu remonta dēļ pieņem pacientus
Skrundā, Kalēju ielā 4 jeb Alternatīvās aprūpes dienas centra telpās.
Dr. R.Brūdere (t.63331602). P. 11.30
-15.00; O. 9.00 - 12.00; T. 13.00 - 16.00;
C. 13.00 - 15.00 P. 11.00 - 14.00. Dr.
A.Feldmane (t.63331602) P. 8.30
-11.00; O.12.00-14.00; C. 9.00 - 11.00.
Dr. M.Āboliņš (t.63331205) P. 8.30
-13.00; O.. T., C. 8.00 - 12.00; P. 12.00
- 15.00. Dr. M.Ostašova (t.63331205).
P. 11.00 -15.00; O., P. 10.00 - 14.00;
T. 13.00 - 17.00; C. 8.00 - 12.00. Dr.
J.Gavrilova (t.63324310). P. 15.00
- 17.00; O.,P. 10.00 - 14.00; T. 13.00 17.00; C. 8.00 - 12.00.

Pateicības

Lielu paldies Skrundas novada domes
un sociālās aģentūras darbiniekiem par
ekskursiju pensionāriem uz Likteņdārzu izsaka Skrundas pensionāri. Arī
Raņķu pensionāri pateicas Skrundas
novada pašvaldībai un Aijai Zemei par
interesanto ekskursiju pensionāriem.
Savukārt Normunds Frīdmanis saka
paldies visiem, kas palīdzējuši grūtā
brīdī un personības izaugsmē – Dainai
Ābelei, Jānim Ābolam, Danai Šperlingai, Skrundas luteriskajai draudzei,
Skrundas kultūras namam, Ritai Dambergai, Dzintrai Brūderei un sociālajam
dienestam.
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Novada dzimtsaraksts ziņo

Jūlijā un augustā mūžībā aizgājuši 7 Skrundas novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese
05.11.1926. Ziedu iela 9, Skrunda

01.07.2013.

ELMĪNE LIEKNIŅA

27.09.1930. Ziedu iela 1, Raņķu pag., Skrundas
novads

03.07.2013.

BIRUTA ZEMGALE

28.05.1953. „Dimanti”-6, Jaunmuiža, Skrundas pag.,
Skrundas novads

08.07.2013.

ZOSJA PUŠKAREVA

19.04.1931. „Lēnu pils”, Lēnas, Nīkrāces pag.,
Skrundas novads

08.07.2013.

HILDA KREICBERGA

02.04.1918. Kuldīgas iela 6, Skrunda

09.07.2013.

VISVALDIS CĪCIS

14.05.1933. Ziedu iela 3, Raņķu pag., Skrundas
novads

12.08.2013.

PĒTERIS BRENCIS

16.10.1937. „DEJAS”, Rudbāržu pag., Skrundas
novads

12.08.2013.

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” uzsāk Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda
programmas darbības programmas “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1.aktivitātes
„Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes
ārstu tīkla attīstība” projekta “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas
novadā”. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222 realizāciju.
Lai veiktu uzlabojumus visās Skrundas ģimenes ārsta prakšu vietās vienlaicīgi Kuldīgas ielā 2, Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra pirmajā
stāvā, 2010. gada nogalē Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs uzņēmās
atbildību par visu ģimenes ārstu prakšu vietām un iesniedza projekta pieteikumu ES fondu departamenta Veselības ekonomikas centrā. Projekta mērķis ir
uzlabot un pilnveidot ģimenes ārstu pieejamību Skrundas novadā, sakārtojot
ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru.
2011. gada 1. decembrī tika noslēgta trīspusēja vienošanās ar Centrālās finanšu un līguma aģentūru kā sadarbības iestādi, Skrundas novada pašvaldības
iestādi „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” kā ESRA finansējuma
saņēmēju un Skrundas novada pašvaldību kā infrastruktūras saņēmēju par
projekta realizāciju. Projekta ietvaros tiks remontētas 4 ģimenes ārstu prakšu
vietas, nomainīti logi, durvis, apgaismojums, radiatori, remontēts sanmazgls
un pielāgots cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī uzlabos vides
pieejamību, izbūvējot pandusu. Papildus remontdarbiem ģimenes ārstu prakšu
vietas tiks aprīkotas ar iztrūkstošajām medierīcēm un aprīkotas ar jaunu datora
un biroja tehniku.
28.augustā tika noslēgts līgums par Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu
rekonstrukciju un renovāciju, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2,
Skrundā, Skrundas novadā ar SIA „Būvfirma P.B.A.” no Kuldīgas. Būvdarbi
tiks paveikti trīs mēnešu laikā. Remontu laikā ģimenes ārsti pacientus pieņems
Skrundas novada pašvaldības iestādē „Skrundas alternatīvās aprūpes centrs”
telpās. Bet ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo portatīvo datoru
tehniku piegādās SIA „ATEA” un biroja tehniku piegādās SIA „CRC” primārās
veselības aprūpes ārstu praksēm. Mēbeļu piegādātājs vēl tiks izvēlēts centralizēta iepirkuma rezultātā, ko veiks Nacionālais veselības dienests. Projekta kopējās
izmaksas ir 60799,40 LVL, no tām Skrundas novada pašvaldība līdzfinansē
9119,91 LVL un ERAF finansējums 51679,49 LVL.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ir realizēts projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kuru finansiāli

2013.gada augustā Skrundas novada pašvaldība, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija un SIA „Vides investīciju fonds”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projekta atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” noslēdza līgumu par
projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ar identifikācijas Nr.KPFI – 13.1/26.
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu
Skrundas novada pašvaldības ielās Skrundā – Kalēju ielā, O.Kalpaka ielā, Parka
ielā, Ziedu ielā, Smilšu ielā, Robežu ielā un Sporta ielā. Projekta kopējās izmaksas
ir 67559.93 LVL, no kurām attiecināmās izmaksas ir 64108,46 LVL. 70% ir Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda
44875.92LVL un 30% ir pašvaldības finansējums, kas sastāda 19232.54LVL. Projekts tika realizēts līdz 2013.gada 30.augustam, kopumā nomainot 82 gaismekļus.
Projektā gaismekļu
nomaiņu veica
SIA „Moduls Interjers”.
Pacel, dzīve, vēl uz spārniem,
Ne jau lidot,- vēju just,
Vēju vien, kas dzīves burās
Vēl aiz burātāja turas.
Vēju, kas vēl tiekties liek
Un ar siltu elpu snieg
Pāri nodzīvotām dienām.
Pāri nodzīvotiem gadiem
Pacel, dzīve, vēl uz spārniem.

Miršanas
datums

STAŅISLAVA KUKAUSKIENE

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Sakoptākās sētas

Noslēdzies „Sakoptāko sētu” konkurss. Sakoptākā novada sēta – viesu
māja „Garīkas”. Pārējām sētām tiek
piešķirtas nominācijas: Dārzs saimnieka
spogulis - Rudbāržu pag. „Saulītes”;
Ģimenes pavarda kopšana - Rudbāržu
pag. „Vilki”; Ziedošākā lauku sēta Nīkrāces pag. „Sārmkalni”; Makšķernieku paradīze - Nīkrāces pag. „Lēnu
dzirnavas”; Sētas, vides un cilvēka harmonija - Nīkrāces pag. „Tukuma dzirnavas”; Latviskākā lauku sēta - Raņķu
pag. „Ventaskalni”; Bērniem draudzīgākā lauku sēta -Raņķu pag. „Purenes”;
Skaistums un funkcionalitāte -Skrundas
pag. „Dzintari”; Daudzīvokļu māju
grupā
sakoptākā māja - Kalēju iela
12a.

2013.gada 6.septembris

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas
ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/128/017) ietvaros šā gada 22.augustā ir noslēgts būvdarbu iepirkuma līgums Nr. SKS 2013/01/ERAF „Būvdarbi projekta „Skrundas novada Nīkrāces
pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” ar SIA „Gate L” (reģ.
Nr.48503012472, adrese: Striķu iela 17-10, Saldus, Saldus novads, LV – 3801).
Līguma izpildes termiņš ir 2014.gada 11.aprīlis, līguma summa – 182 520,56 LVL
bez PVN.
Būvdarbu līguma ietvaros tiks rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 1364,8 m garumā,
rekonstruēts ūdenstornis, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas tīkli 709,7
m garumā, kā arī izbūvēts spiedvads 49,9 m garumā un izbūvēta kanalizācijas
pārsūknēšanas stacija.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 196 810,88 LVL, no tām ERAF līdzfinansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošina
pārējo daļu attiecināmo izmaksu segšanai.
Kontaktpersona: Aivars Rudzroga
telefons: 63331258 fakss: 63331526

Kurzemē būs pieejami
divi jauni sociālie
pakalpojumi

Projekta „Mana sociālā atbildība” ietvaros Kurzemes plānošanas reģionā un Ziemeļlietuvā drīzumā iedzīvotājiem būs iespēja iemēģināt divus jaunus un vienotus
(kopā ar Lietuvas partneriem) sociālos pakalpojumus: pavadonis-asistents un īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā).
Pavadoņa – asistenta pakalpojumi būs pieejami kā papildus palīdzība personām ar
funkcionāliem traucējumiem ikdienas situācijās. Latvijas pusē pavadoņa – asistenta
pakalpojumus piedāvās Ventspilī, Liepājā un Kuldīgas, Nīcas un Saldus novados.
Ar pakalpojuma saņemšanas kārtību varēs iepazīties, vēršoties katras pašvaldības
Sociālajā dienestā, kā arī pie vietējiem projekta koordinatoriem.
Īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām
gadā) būs otrs jaunais sociālais pakalpojums, ko projekta ietvaros iedzīvotājiem
piedāvās Skrundas un Dundagas novadu pašvaldībās Latvijā un Jonišķu pašvaldībā
Lietuvā. Šī būs iespēja, nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem drošu
un ērtu uzturēšanos ārpus savas ierastās dzīves vietas, tai skaitā arī nakšņošanu. Tas
būtiski atvieglos personas ar garīga rakstura traucējumiem uzraudzību un aprūpi
brīžos, kad tuvinieki un likumiskie pārstāvji nespēj to nodrošināt, jo atrodas īslaicīgā
prombūtnē (komandējumā, atvaļinājumā, veselības aprūpes iestādē u.tml). Projekta
ieviešanas laikā pakalpojums būs pieejams, sedzot vienīgi klientu ēdināšanas izmaksas, jo personāla atalgojuma un telpu izmaksas pakalpojuma pilotēšanas laikā
segs no projekta līdzekļiem.
Kontaktinformācija: “Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centrs”, direktore Maruta Brizga, t.29479547, e-pasts: skr.vsac@gmail.com;
Informāciju sagatavoja: Ilze Ārniece,
KP reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzlabo cauruļvadu apsaimniekošanu

2013. gada 5. augustā Lauku atbalsta dienests (LAD) Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi SIA ‘’KULDĪGAS
ŪDENS’’ iesniegto Projektu ‘’SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ pamatdarbības uzlabošana’’, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam ‘’Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā’’..
Projekta īstenošanas gadījumā SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ iespējams saņemt
publisko finansējumu LVL 1988.56 apmērā.
Projekta ietvaros paredzēts ieviest jaunu pakalpojumu ‘’Cauruļvadu operatīvā
TV inspekcija’’.
Projekta kopējās izmaksas ir 2406.16 LVL. Projekta mērķis uzlabot SIA ‘’KULDĪGAS ŪDENS’’ sniegto sadzīve kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu kvalitāti,
samazināt sadzīves kanalizācijas tīklu bojājumu lokalizācijai nepieciešamo laiku,
precīzāk plānot darba metodes un resursus. Projekta ieguvums - TV inspekcijas
pakalpojuma izmantošana dos iespēju Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu
pašvaldībām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem labāk apsaimniekot savā īpašumā
esošos cauruļvadus, konstatēt problēmas, lokalizēt bojājumus, plānot remontus un
pārbaudīt jaunizbūvētos tīklus.
Sīkākai informācijai: Andris Kļaviņš,
projekta ieviešanas vienības vadītājs, t.63350270

(M.Bārbale)
Skrundas novada pašvaldība un p/a “Sociālais dienests”, vēlot možu garu un
stipru veselību, sveic Irmu Brūveri 100 gadu jubilejā.
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Administratīvie jautājumi

Dome nolēma izbeigt deputāta pilnvaras Naurim Gaiķim un apstiprināt
deputāta pilnvaras Zigurdam Puriņam.
Dome izveidoja Skrundas novada vēlēšanu komisiju septiņu cilvēku sastāvā
un noteica Skrundas novada vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās
termiņu līdz 2013. gada 13.augustam
(ieskaitot).
Dome nolēma ņemt no Valsts Kases
vidēja termiņa aizņēmumu Ls 70 000
(septiņdesmit tūkstoši lati) vai ekvivalentu summu eiro projekta “Ģimenes
ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas
novadā” realizācijai uz kredīta atmaksas
termiņu 5 gadi ar Valsts Kasē noteikto
1,344 gada procentu likmi, aizņēmumu atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžeta līdzekļiem, atmaksu uzsākot ar
2014.gada martu.
Dome nolēma slēgt līgumu ar PI
„Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs” par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura
traucējumiem pilotēšanu.
Dome deleģēja domes priekšsēdētāju
Nelliju Kleinbergu un deputātu Aldi
Zalgaucki dalībai LPS 24. kongresā un
biedru sapulcē 2013. gada 9. augustā
Aucē.
Dome nolēma pārdot vieglo pasažieru
automašīnu GAZ 3110 ar valsts Nr. DU
8175, izlaiduma gads 1999., Ident. Nr.
ZTH311000X0283490, par brīvu cenu,
kas atbilst augstākai no piedāvājumiem,
nododot to utilizācijai; pārdot vieglo pasažieru automašīnu CITROEN JUMPER
ar valsts Nr. EG 4337, izlaiduma gads
2001., Ident. Nr. VF7233J5216015656,

Administratīvie jautājumi

Dome nolēma izsludināt konkursu uz
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekļa amatu. Dome nolēma piedalīties Valsts aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas izsludinātajā Klima-

2013.gada 6.septembris

2013. gada 25. jūlija domes sēde

par brīvu cenu, kas atbilst augstākai no
piedāvājumiem, nododot to utilizācijai;
pārdot vieglo pasažieru automašīnu VW
PASSAT ar valsts Nr. EF 2796, izlaiduma gads 1991., Ident. Nr. WVWZZZ31ZME264461, par brīvu cenu, kas
atbilst augstākai no piedāvājumiem,
nododot to utilizācijai.
Dome atļāva Domes priekšsēdētājai
Nellijai KLEINBERGAI noslēgt elektroenerģijas iepirkuma līgumu ar AS
„Latvenergo”, Pulkveža Brieža iela 12,
Rīga, LV-1230, saskaņā ar viņu iesniegto
piedāvājumu un ievērojot šādus nosacījumus: līguma termiņš – līdz 2016. gada
31.decembrim; kopējā līguma summa
nepārsniedz 68 000 LVL (sešdesmit
astoņus tūkstošus latu un 00 santīmi).

Dzīvokļu jautājumi

Dome anulēja 4 personām novadā
deklarēto dzīvesvietu, savukārt 2 personas uzņēma dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā kā personas, kas ar dzīvojamo platību nodrošināmas vispirms,
bet 1 personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā. Dome
piešķīra 2 personām dzīvokli Skrundā,
noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu,
bet ar 2 personām pagarināja dzīvokļa
īres līgumu. Dome atļāva 3 personām
mainīt dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz
nenoteiktu laiku. Dome atļāva 1 personai
slēgt apakšīres līgumu uz dzīvokli.

Nekustamā īpašuma jautājumi

Dome nolēma bezstrīdus kārtībā no
1 personas piedzīt termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu. Nekustamā

īpašuma nodokļa parāds ir Ls 134,30
(viens simts trīsdesmit četri lati un 30
santīmi), t.sk. pamatparāds - Ls 121,73
(viens simts divdesmit viens lats un 73
santīmi), nokavējuma nauda - Ls 12,57
(divpadsmit lati un 57 santīmi).
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli 4 nekustamos īpašumus:
„Vēršmuiža”- 4 Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, par nosacīto cenu Ls
300.00 (trīs simti lati); „Vēršmuiža”- 5
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, par
nosacīto cenu Ls 450.00 (četri simti piecdesmit latu); „Vēršmuiža”- 6 Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, par nosacīto
cenu Ls 400.00 (četri simti lati); „Mežsētas 3”- 1, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, par nosacīto cenu Ls 300.00
(trīs simti lati).
Dome iznomās pašvaldībai piederošo
zemes gabalu Vakara ielā 9, Skrundā,
kā arī izsolīs nomas tiesības izsolē ar
augšupejošu soli nekustamā īpašumā
Vakara ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā, ar sākotnējo cenu Ls 0.7 par 1 m2
(septiņi santīmi).
Dome nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no 22 personām Skrundas novadā.
Dome piešķīra nekustamam īpašumam „A9”, Rudbāržu pagastā (platība
42,9 ha, sastāvošam no piecām zemes
vienībām) nosaukumu „Autoceļš A9”.
Zemes gabalu lietošanas mērķis– zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā.
Dome sadalīja saimniecību „Ābolkalni” Raņķu pagastā un atdalāmiem zemes

gabaliem 7,00 ha un 2,00 ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Pupkuļi”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabalu lietošanas mērķis– zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība. Dome izveidoja būvju
īpašumu un piešķīra ēkai nosaukumu
„Baronstaļļi”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325. Dome
piešķīra zemes gabalam „Kastaņi”,
platība 0,43 ha, adresi Cieceres iela 1B,
Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326.
Dome sadalīja saimniecību ”Līņi”
un atdalāmam zemes gabalam 10,1 ha
platībā piešķīra nosaukumu „Mežlīņi”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Dome
sadalīja saimniecību ”Veckaupiņi” un
atdalāmam zemes gabalam 3,77 ha platībā piešķīra nosaukumu „Sauleslejas”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Dome
piešķīra Skrundas novada pašvaldībai
piekrītošam zemes gabalam 3,7385
ha platībā adresi Pils iela 8, Skrundas,
Skrundas novads, LV-3326 un uz tā
atrodošām ēkām: Pils iela 8, Pils iela
12, Skrunda, Raiņa iela 27A, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome piešķīra Skrundas novada pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem
Skrundā adreses: platība 0,1074 ha - Purva iela 3A; platība 0,0909 ha - Pērkona
iela 8B, Skrunda, Skrundas novads, LV3326. Zemes gabalu lietošanas mērķis
- individuālo dzīvojamo māju apbūve.

2013.gada 29.jūlija domes ārkārtas sēde

ta pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
finansēto projektu atklātajā konkursā
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” otrās kārtas ietvaros ar projektu “Siltumnīcefekta

gāzu emisiju samazināšana Skrundas
novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”. Projekta
kopējās izmaksas ir 67559,93LVL. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 64108,46
LVL. Kopējās neattiecināmās izmaksas

ir 3451,47 LVL. KPFI finansējums ir
70% no attiecināmajām izmaksām, kas
ir 44875,92 LVL, pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no attiecināmajām
izmaksām, kas sastāda 19232,54 LVL.
Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt

3

Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, zemes ierīcības
projektu zemes gabalu sadalīšanas dēļ.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 03.07.2013., „Krasti”,
Raņķu pagasts, un atdalāmam zemes
gabalam 0,45 ha piešķīra nosaukumu un
adresi „Kalte”, Raņķu pagasts, Skrundas
novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas mērķis– lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve.
Dome anulēja adreses Skrundas novadā: „Mehāniskās darbnīcas”, Lēnas,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3326; „Ferma”, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320;
„Kūdras māja 2”, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326. Dome piešķīra adreses
dzīvokļiem „Kūdras māja 3”, Skrundā:
dzīvoklim Nr. 1, „Kūdras māja 3-1”,
dzīvoklim Nr. 2, „Kūdras māja 3-2”,
dzīvoklim Nr. 3, „Kūdras māja 3-3” Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Mednieki” Skrundas pagastā zemes ierīcības
projektu zemes gabalu sadalīšanas dēļ.

SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” jautājumi

Dome pagarināja ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” telpas (kopējā
platība 53.8 m2) Lielā ielā 1A, Skrundā,
nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot
iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu
LVL 67559,93 apmērā vai ekvivalentu
summu eiro projekta realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja K.Vērdiņa

2013.gada 15.augusta domes ārkārtas sēde

Administratīvie jautājumi

Dome nolēma atsaukt līdzšinējo SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli Aivaru Rudzrogu un iecelt Gunu Skrebeli par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekli.
Dome nolēma pilnveidot Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. 1. redakciju, ņemot vērā institūciju atzinumus.
Informāciju sagatavoja Kristīne Vērdiņa

2013.gada 22.augusta domes sēde
Administratīvie jautājumi

Dome nolēma piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā KPFI finansētā
projektu atklātajā konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai, 3.kārta” trešās kārtas
ietvaros ar projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Skrundas kultūras namā”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir 226936.85 LVL (divi simti divdesmit
seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit
seši lati, astoņdesmit pieci lati). KPFI
finansējums ir 37%, kas ir 83966.63
LVL (astoņdesmit trīs tūkstoši deviņi
simti sešdesmit seši lati, sešdesmit trīs
santīmi) no attiecināmajām izmaksām,
pašvaldības finansējums ir 63%, kas ir
142970.22 LVL (viens simts četrdesmit
divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
lati, divdesmit divi santīmi) no attiecināmajām izmaksām.
Šai pašā konkursā piedalīsies ar
projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
Skrundas vidusskolā”. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas ir 372737.88 LVL
(trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši
septiņi simti trīsdesmit septiņi lati, astoņdesmit astoņi lati). KPFI finansējums
ir 55%, kas ir 205005.83 LVL (divi simti
pieci tūkstoši pieci lati, astoņdesmit trīs
santīmi) no attiecināmajām izmaksām,
pašvaldības finansējums ir 45%, kas ir
167732.05 LVL (viens simts sešdesmit
septiņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
divi lati, pieci santīmi) no attiecināma-
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jām izmaksām.
Šai pašā konkursā piedalīsies ar
projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
Nīkrāces pamatskolā”. Projekta kopējās
izmaksas ir 225307.03 LVL (divi simti
divdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņi
lati, trīs santīmi), no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 147522.72 LVL
(viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši
pieci simti divdesmit divi lati, septiņdesmit divi santīmi). KPFI finansējums
no kopējām attiecināmajām izmaksām ir
70%, kas ir 103265.90 LVL (viens simts
trīs tūkstoši divi simti sešdesmit pieci
lati, deviņdesmit santīmi), pašvaldības
finansējums no kopējām attiecināmajām
izmaksām ir 30%, kas ir 44256.82 LVL
(četrdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit seši lati, astoņdesmit divi santīmi), projekta neattiecināmās izmaksas
ir 77784.31 LVL (septiņdesmit septiņi
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri
lati, 31 santīms).
Dome nolēma nodot publiskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas
plānojuma 2013. – 2025. gadam pilnveidoto redakciju, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu no 02.09.2013.
līdz 30.09.2013.
Dome nolēma slēgt vienošanos pie noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma
ar ģimenes ārstiem: Mārtiņu Āboliņu,
Ritu Brūderi, Jeļenu Gavrilovu un Māru
Ostašovu.
Dome piekrita domes priekšsēdētājas
Nellijas Kleinbergas dalībai forumā
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārro-
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bežu programmas projekta „Atbalsts
vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi
uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos”
ietvaros no 27.08.2013. līdz 29.08.2013.
Sanktpēterburgā (Krievijā).
Dome apstiprināja Jaunmuižas pamatskolas nolikumu un atzina par spēkā
neesošu 27.08.2009. ar Skrundas novada
domes lēmumu (prot. Nr. 9, 9.§) saskaņoto Jaunmuižas pamatskolas nolikumu
un tā turpmākos grozījumus.
Dome nolēma ņemt no Valsts kases
vidēja termiņa aizņēmumu 67559.00
LVL (sešdesmit septiņi tūkstoši pieci
simti piecdesmit deviņi lati, nulle santīmi) apmērā vai ekvivalentu summu eiro
projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” realizācijai uz kredīta
atmaksas termiņu 3 gadi ar Valsts kasē
noteikto 1.399 procentu likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžeta līdzekļiem, aizdevuma atmaksu
uzsākot ar 2014.gada martu.
Skrundas novada vēlēšanu komisijā
Dome ievēlēja: Ingu Flugrāti, Rutu
Neilandi, Ivetu Grāvelsoni, Māri Benefeldu, Uldi Freimani, Evu Poli un Rudīti
Kronlaku.
Dome veica precizējumus Skrundas
novada pašvaldības 28.03.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 5/2013 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Skrundas novadā”.

SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” jautājumi

Ar 01.03.2014. Dome nolēma paaug-
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stināt īres maksu pašvaldības dzīvoklim
Raiņa ielā 7 - 7, Skrundā, no Ls 0.27/m2
uz 0.46 Ls/m2 uz laiku līdz 28.02.2015.

Nekustamā īpašuma jautājumi

Dome izsolīs pašvaldībai piederošo
nedzīvojamo telpu Liepājas ielā 13,
Skrundā, Skrundas novadā, platība 77
m2, nomas tiesības izsolē ar augšupejošu
soli, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli
26.09.2013., plkst.15.00, ar sākotnējo
cenu Ls 0.70 (septiņdesmit santīmi)
par 1 m2.
Dome sadalīja saimniecību ”Līņi” un
atdalāmiem zemes gabaliem 1.8 ha platībā un 1.6 ha platībā piešķīra nosaukumu
„Silenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326, un pievienoja saimniecībai „Silenieki”. Zemes gabalu lietošanas mērķis– zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome apstiprināja dzīvojamām ēkām
adreses Skrundā: Saldus iela 9A, Saldus
iela 13A - Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326.
Dome piešķīra pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam 2.25 ha platībā un
ēkām nosaukumu un adresi „Zaļumu
ferma”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV – 3324. Zemes gabala lietošanas mērķis– lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, zemes ierīcības
projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome nolēma nodot valdījumā pašvaldības nekustamo īpašumu Kuldīgas
ielā 2, Skrundā, kas sastāv no slimnīcas,
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saimniecības ēkas, noliktavas, garāžas
un zemes gabala 0.4576 ha apmērā.
Dome nolēma slēgt ar VAS „Latvijas
Valsts radio un televīzijas centrs” par
telpu 18.1 m2 „Dārdedzes”, Rudbāržos,
bezatlīdzības lietošanas līgumu uz laiku
līdz 31.08.2035.
Dome nolēma no 1 personas piedzīt
bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par īpašumu Skrundas
novadā, Ls 4.33 (četri lati, trīsdesmit trīs
santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 4.18 (četri
lati, astoņpadsmit santīmi), nokavējuma
nauda Ls 0.15 (piecpadsmit santīmi).
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Bāķi”, Skrundas pagastā, zemes ierīcības projektu
zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome piešķīra 1 personai dzīvokli,
noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 6 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā personas, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, bet 1 personu,
kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispirms. Dome piešķīra 3 personām
dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz vienu
gadu. Dome pagarināja 1 personai
sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem, bet ar
2 personām pārtrauca īres līgumu.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
9.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Skrundas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
(turpmāk - palīdzība), tās iedzīvotājiem; kārtību,
kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un
izslēdzamas no tā, kā arī nosaka to personu loku,
kas ir tiesīgas saņemt palīdzību.
2. Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību:
2.1. izīrē pašvaldībai piederošus vai valdījumā
esošus dzīvokļus (turpmāk tekstā - dzīvojamās
telpas);
2.2. izīrē sociālos dzīvokļus vai sociālās dzīvojamās telpas;
2.3. nodrošina ar pagaidu dzīvojamām telpām;
2.4. sniedz palīdzību īrētu dzīvojamo telpu
apmaiņā pret citām īrējamām dzīvojamām telpām.
3. Pašvaldības institūciju kompetence palīdzības
sniegšanā:
3.1. lēmumus par personu reģistrēšanu palīdzības saņemšanai dzīvojamo telpu izīrēšanas
jautājumu risināšanā, izslēgšanu no reģistra, par
dzīvojamo telpu izīrēšanu un pagaidu dzīvojamo
telpu ierādīšanu pieņem Skrundas novada dome
pēc Dzīvokļu komisijas ierosinājuma;
3.2. lēmumu un sociālās dzīvojamās telpas
statusa noteikšanu un sociālo dzīvojamo telpu
izīrēšanu pēc Dzīvokļu komisijas ierosinājuma
pieņem Skrundas novada dome.
4. Personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā nosaka likumi “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, “Par dzīvojamo telpu īri”, “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām”, “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”, “Par namīpašumu
atdošanu likumīgajiem īpašniekiem”, “Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”,
Skrundas novada pašvaldības 24.11.2011. saistošie
noteikumi Nr. 7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” un šie noteikumi.
II. Personas, kurām ir tiesības uz pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
5. Papildus šo noteikumu 4.punktā nosauktajos likumos noteiktajām personām, tiesības uz
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā
kārtībā ir:
5.1. personām, kuras dzīvo denacionalizētā vai
likumīgam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas
dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja viņu
vai viņu ģimenes locekļu īpašumā nav citas dzīvojamās telpas, turklāt, ja:
5.1.1. tās ir maznodrošinātas personas;
5.1.2. tās ir personas, kuras sasniegušas LR
likumos noteikto vecumu, kas dod tiesības uz
vecuma pensiju;
5.1.3. tās ir personas, kuras ir 1.vai 2 grupas
invalīdi;
5.2. maznodrošinātām personām, kuras īrē vai
arī lieto tādu dzīvojamo telpu, ka vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām, kas vecākas par
deviņiem gadiem, (izņemot laulātos), vai kuru īrētā
dzīvojamā telpa saskaņā ar speciālistu atzinumu
par tehnisko stāvokli nav piemērota dzīvošanai,
un kuru īpašumā vai lietošanā nav citu dzīvojamo
telpu, turklāt ja:
5.2.1. tās ir personas, kuras audzina bērnu
invalīdu;
5.2.2. tās ir pensijas vecuma personas, kurām
nav apgādnieku darbspējīgā vecumā;
5.2.3. tie ir invalīdi, kuriem nav apgādnieku
darbspējīgā vecumā;
5.2.4. tās ir personas, kuru ģimenē ir trīs vai
vairāk nepilngadīgi bērni;
5.2.5. ar atsevišķu istabu nav nodrošināta
persona, kurai tā nepieciešama sakarā ar slimības
raksturu;
5.2.6. tās ir personas, kuras vienas pašas audzina
nepilngadīgu bērnu un kurām nav kopīga saimniecība ar citu darbspējīgu personu;
5.3. personām, kuras nav deklarējušas dzīvesvietu Skrundas novadā, bet kuras uzaicinātas
strādāt Skrundas novadā kā speciālisti valsts un
pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
5.4. personām, kuras nav minētas šo noteikumu
iepriekšējos punktos, bet kuras iesniegušas motivētu iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo
telpu un Dzīvokļu komisija, izvērtējot konkrētos
apstākļus, pieņēmusi lēmumu par nepieciešamību
sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
6. Pašvaldība sniedz palīdzību tikai palīdzības
reģistrā iekļautām personām reģistrācijas secībā
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, izņemot
gadījumus, kad personas īrētā vai īpašumā esošā
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kas atradās
Skrundas novadā, ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi
stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, turklāt
persona ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas ir iesniegusi Dzīvokļu
komisijā iesniegumu par nepieciešamo palīdzību.
7. Ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā
telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji
sagruvusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā
un pašvaldība nevar šo personu uzreiz nodrošināt ar
dzīvojamo telpu (jo nav brīvu neizīrētu dzīvojamo
telpu), personu nodrošina ar pagaidu dzīvojamo
platību.
8. Pašvaldība nesniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personām:
8.1. ja personas īpašumā ir likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta trešās
daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga
dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa;
8.2. ja tās pēdējo piecu gadu laikā devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības
dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu
vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību

izbeigšanu vai devušas piekrišanu dzīvokli pārdot
vai citādi atsavināt un darījuma rezultātā zaudējušas
lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;
8.3. ja tās piecu gadu laikā pasliktinājušas savus
dzīvokļa apstākļus, apmainot to pret mazāku vai, iemitinot īrētajā dzīvoklī radiniekus (izņemot laulāto
un nepilngadīgos bērnus) un citas personas, kuru
iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana;
8.4. ja tās piecu gadu laikā atsavinājušas viņu
īpašumā esošu dzīvojamo māju vai dzīvokļa
īpašumu.
III. Reģistrācijas kārtība pašvaldības palīdzības
saņemšanai, izslēgšana no reģistra un pārreģistrācija citā palīdzības reģistrā
9. Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību, iesniedz Skrundas novada Domes Dzīvokļu
komisijai vienota parauga iesniegumu (pielikumā
Nr.1) un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona
ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību. Iesniegumā
norādāmi iespējamie personai vēlamie pašvaldības
palīdzības veidi, kā arī persona ar savu parakstu
apliecina:
9.1. ka personai īpašumā nav likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta
trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai
derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa;
9.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi
piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības
dzīvokli citai personai un nav noslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas
tiesību izbeigšanu vai devusi piekrišanu dzīvokli
pārdot vai citādi atsavināt un darījuma rezultātā
zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.
9.3. ka tā piecu gadu laikā pasliktinājusi savus
dzīvokļa apstākļus, apmainot to pret mazāku vai,
iemitinot īrētajā dzīvoklī radiniekus (izņemot laulāto un nepilngadīgos bērnus) un citas personas, kuru
iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana;
9.4. ka tā piecu gada laikā nav atsavinājusi sev
piederošu dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu.
10. Persona apliecina tiesības saņemt palīdzību
un var pievienot iesniegumam šādus dokumentus:
10.1. dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līguma
kopiju, uzrādot oriģinālu (ja tāds ir);
10.2. personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa
- spēkā stājušos tiesas sprieduma par izlikšanu no
dzīvokļa, kopiju, uzrādot oriģinālu;
10.3. pensionāri - vecuma vai izdienas pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
10.4. politiski represētas personas - politiski
represētās personas apliecības kopiju, uzrādot
oriģinālu;
10.5. invalīdi - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk- VDĀK) izziņas
kopiju, uzrādot oriģinālu;
10.6. repatrianti - repatrianta izziņu, uzrādot
oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa
vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu
pirms izceļošanas no Latvijas;
10.7. bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni - uzrāda apliecību bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu sociālo garantiju nodrošināšanai (vai
iesniedzot tā kopiju);
10.8. avārijas stāvoklī esoša dzīvokļa īrnieki
- kompetentas institūcijas izsniegtu dzīvojamās
telpas tehniskā stāvokļa novērtēšanas atzinuma
kopiju;
10.9. personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas - atbrīvojuma izziņas
(veidlapa A) kopiju, uzrādot oriģinālu
11. Personas iesniegtos dokumentus pašvaldības
palīdzības saņemšanai izskata un lēmumu par
personas atzīšanu par tiesīgu saņemt pašvaldības
palīdzību un iekļaušanu tā veida palīdzības reģistrā, kāds norādīts personas iesniegumā, pieņem
Skrundas novada Dome pēc Dzīvokļu komisijas
ierosinājuma.
12. Persona tiek reģistrēta dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās pašvaldības palīdzības reģistrā
(turpmāk - palīdzības reģistrs), ja tā iesniegusi visus
nepieciešamos dokumentus un atzīta par tiesīgu
saņemt pašvaldības palīdzību.
13. Par pieņemto Skrundas novada Domes lēmumu par palīdzības sniegšanu (nesniegšanu) dzīvokļu
jautājumu risināšanā personai rakstveidā paziņo
likumā noteiktajā kārtībā, izskaidrojot lēmuma
apstrīdēšanas kārtību Administratīvajā rajona tiesā.
14. Pamatojoties uz Skrundas novada Domes
pieņemto lēmumu, palīdzības reģistrus iekārto un
ierakstus tajā izdara pašvaldības noteikts darbinieks, pēc Domes lēmuma izrakstu saņemšanas.
15. Palīdzības reģistrā tiek izdarīts ieraksts
par noteiktajiem pašvaldības palīdzības veidiem
atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 8.panta noteiktajā kārtībā.
16. Personas reģistrējamas palīdzības reģistrā
tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu un visus šo noteikumu 3.3.punktā norādītos
attiecīgajai palīdzības pieprasītāju kategorijai atbilstošos dokumentus, kas apliecina personas tiesības
saņemt pašvaldības palīdzību.
17. Par katru personu palīdzības reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:
17.1. reģistrētās personas vārds un uzvārds;
17.2. datums, kad pieņemts domes lēmums par
palīdzības saņemšanu;
17.3. personas kārtas numurs palīdzības reģistrā;
17.4. deklarētās dzīvesvietas adrese, faktiskā
dzīvesvieta, ja tā atšķiras no deklarētās;
17.5. ziņas par ģimenes locekļiem un nepieciešamo istabu skaitu, ja ir norādīts.
18. Dzīvokļa komisija pieņem lēmumu par
personas izslēgšanu no palīdzības reģistra gadījumos, ja:
18.1. persona iesniegusi rakstisku iesniegumu
par atteikšanos no palīdzības saņemšanas;
18.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas par
apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības
saņemšanai;

18.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu
šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības
palīdzības saņemšanai;
18.4. persona saņēmusi iesniegumā norādīto
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
19. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas
izslēgšanas no palīdzības reģistra tai nosūta rakstveida paziņojumu.
IV. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas
kārtība
20. Pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo
telpu uzskaiti veic Skrundas novada pašvaldības
Dzīvokļu komisija.
21. Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
atbrīvošanos šo telpu apsaimniekotājs septiņu dienu
laikā paziņo pašvaldībai un pašvaldības izveidota
komisija apseko dzīvojamo telpu un, ja tā atzīta
par apdzīvošanai derīgu, dzīvokļu komisija to ņem
uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo
telpu sarakstā.
22. Neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļaujama šāda informācija:
22.1. dzīvojamās telpas adrese, dzīvokļa statuss;
22.2. dzīvojamās telpas platība, istabu skaits,
stāvs, kurā šī telpa atrodas;
22.3. dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis;
22.4. dzīvojamās telpas īres maksa.
23. Neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā iekļautā
informācija ir pieejama ikvienai personai, kura reģistrēta palīdzības reģistros vai, kurai šāda palīdzība
sniedzama neatliekami.
24. Lēmumu par dzīvojamo telpu piedāvāšanu
īrēšanai konkrētām personām pieņem Dzīvokļu
komisija, ņemot vērā personu kārtas numuru palīdzības reģistrā, un likumā „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” noteikto dzīvojamo telpu
izīrēšanas kārtību. Ja persona piekrīt konkrētās
dzīvojamās telpas īrēšanai, pamatojoties uz personas pašvaldībai adresētu iesniegumu, Dzīvokļu
komisija pieņem lēmumu par īres līguma slēgšanu
ar šo personu.
25. Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu
dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt likumā par
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
13.pantā minētajām personām, bet, ja šādu personu
nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo
dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 14.pantā
minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja arī šādas personas nav
reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt
attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt personām,
kas reģistrētas palīdzības saņemšanai vispārējā
kārtībā. Priekšroka tiek dota tiem iedzīvotājiem,
kuri dzīvo attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
kurā atrodas brīvā dzīvojamā telpa.
26. Personai piedāvā īrēt dzīvojamās telpas, kas
piedāvājuma izteikšanas dienā iekļautas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.
V. Sociālo dzīvokļu un dzīvojamo telpu izīrēšana
27. Dzīvokļu komisija var pieņemt lēmumu
ieteikt Domei noteikt pašvaldībai piederošai dzīvojamai mājai vai dzīvojamai telpai sociālās mājas
vai sociālā dzīvokļa (dzīvojamās telpas) statusu
saskaņā ar likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām”.
28. Sociālā dzīvokļa izīrēšana notiek likumā
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām” un Skrundas novada pašvaldības
24.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.7/2011
“Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” noteiktajā kārtībā.
29. Izīrējot dzīvokli vai dzīvojamo telpu tiek
sastādīts „Dzīvokļa pieņemšanas - nodošanas akts”
(Pielikums Nr.4) un īres līgums.
30. Iedzīvotājiem, kas īrē sociālo dzīvokli,
jāievēro „Sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumi”
(Pielikums Nr.3).
VI. Palīdzības sniegšana īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
31. Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamo telpu
apmaiņā personām, kuras īrē Skrundas pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu un
vēlas to apmainīt pret mazāku dzīvojamo telpu vai
dzīvojamo telpu ar zemāku maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā
arī veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvot pirmajā vai
otrajā stāvā. Pašvaldībai ir tiesības sniegt palīdzību
dzīvokļu apmaiņā pret citu dzīvokli arī gadījumos,
lai uzlabotu to īrnieku dzīves apstākļus, kuri godprātīgi pilda īres līgumu.
32. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu
apmainīt pret lielāku dzīvojamo telpu vai telpu ar
labāku labiekārtojuma līmeni, ja tā ir parādā par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem
un nav noslēgusi vienošanos ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” par parāda dzēšanu vai
nepilda vienošanās nosacījumus.
33. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā, iesniedz Dzīvokļu komisijai
iesniegumu (Pielikums Nr.1). Personas iesniegtos
dokumentus izskata un lēmumu par personas dzīvojamo telpu apmaiņu, pieņem Skrundas novada
Dome pēc Dzīvokļu komisijas ierosinājuma.
34. Ja dzīvojamo telpu apmaiņa uzreiz nav iespējama, personas tiek reģistrētas dzīvojamo telpu
reģistrā iesniegumu iesniegšanas secībā.
VII. Noslēguma jautājumi
35. Dzīvokļu komisija ir tiesīga veikt dzīvojamo
platību pārbaudi, par to sastādot „Apsekošanas
aktu” (pielikums Nr.2).
36. Dzīvokļu komisijas lēmumus personas
var apstrīdēt Skrundas novada Domē, bet Domes
pieņemtos lēmumus Administratīvajā rajona tiesā.
37. Saistošie noteikumi tiek publicēti Skrundas
novada Domes bezmaksas izdevumā „Skrundas
novads”, kā arī Skrundas novada Domes interneta
mājas lapā www.skrundasnovads.lv .
38. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc
to publicēšanas.
Skrundas novada Domes pr-tāja N.Kleinberga

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 6.septembris

Notikumu kalendārs

Skrundā

11. un 25. septembrī no 9.00.-12.00 Jaunmuižas pamatskolā - ārstes
J.Gavrilovas pieņemšanas telpās apmeklētājus pieņems Skrundas novada
P/A „Sociālais dienests” sociālais darbinieks.
20.septembrī Skrundas k/n atsākas modes deju grupu nodarbības. Tiek
aicināti arī jaunie dalībnieki. No 15.00 -16.00 - Lielajā zālē, 1-4. klašu grupa;
16.00 -17.00 - Lielajā zālē, bērni vecumā no 4 līdz 6 gadiem; 17.00 -18.00
- Lielajā zālē, 5. - 7. klašu grupa; 18.00 - 19.00 - Lielajā zālē, 7. - 12. klašu
grupa; 19.00 - 20.30 - Mazajā zālē, deju grupa ‘’Esences’’. Dalības maksa
mēnesī - 6 Ls (9 eur)
4.oktobrī no 8.00-17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā par samaksu
veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni: 63321311.

Rudbāržos

7.septembrī Rudbāržu pagasta sporta laukumā pasākums “Vasara izskan”.
Pl.21.00 brīvdabas kino, pēc tam ballīte kopā ar dj Induli. Ieeja bez maksas.
9.septembrī pl.18.00 Rudbāržu kultūras namā pasākums “Skaistums - laimes solījums”, kas veltīts starptautiskajai skaistuma dienai. Atnāc, piedalies
un saņem kādu pārsteiguma balvu! Ieeja bez maksas.
11.septembrī pl.19.00 Sieksātes bibliotēkā kino “Mammu, es tevi mīlu”.
Ieeja - Ls 1.-.
17.septembrī pl.18.00 Rudbāržos Skrundas novada gardēžu klubiņu
tikšanās “Garšu virpulī”. Aicinām ikvienu piedalīties! Sīkāka informācija pa
t. 28327883.
28.septembrī Rudbāržos ģimeņu diena “Miķelīti, rudenīti...” 10.00 - 12.00
pie Rudbāržu pagasta pārvaldes Miķeļdienas tirdziņš. 13.00 Rudbāržu sporta
stadionā jautrās ģimeņu stafetes. Komandā 4 dalībnieki. 20.00 Rudbāržu
kultūras namā Ģimeņu atpūtas vakars ar groziņiem. Iepriekšēja pieteikšanās
pa t.28327883. Dalības maksa - Ls 1.50.

Nīkrācē

11.septembrī pl.16.00 Nīkrāces jauniešu centrs aicina uz picu pēcpusdienu.
14.septembrī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā Turlavas amatierteātris
viesosies ar A.Niedzviedža lugu “Dūdene zin”.
20.septembrī pl.13.00 Nīkrāces saieta namā “Dzīves skoliņas” nodarbība.
26.septembrī pl.16.00 pie Nīkrāces saieta nama sagaidīsim Miķeļus,
veidojot tradicionālo Nīkrāces jostu no dabas veltēm - ziediem, augļiem un
dārzeņiem. Noslēgumā visi tiek mīļi aicināti saieta namā uz tējas tasi.

Raņķos

10.septembrī pl.16.30 Raņķu bibliotēkā “Vasara burciņā” (konservējumi
ziemai, degustācija, receptes).
13.septembrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Nīkrāces amatierteātra
“Brinida” izrāde - A.Banka “Meitiņa”.
27.septembrī pl.10.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes pasākums „Miķeļdienu
gaidot”. Veidosim kopīgi Raņķu saktu no ziediem, augļiem.
28.septembrī pl.10.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes sporta diena bērniem.
Aicinām piedalīties bērniem līdz 10 gadiem.
11.oktobrī pl.19.00 pensionāru vakars. Sumināsim jaunos pensionārus.

Būvvaldē jūlijā un augustā lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Būvprojekti
Kūts ar šķūni “Veclīguti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā

Akceptēt būvprojektu

Kūts ar šķūni un divi šķūņi “Līguti”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās mājas būvniecība un esošās mājas nojaukšana
Lielā iela 7, Skrunda

Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija “Ezīši”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā.

Akceptēt būvprojektu

Ēkas fasādes apliecinājuma karte “Četrozoli”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā.

Akceptēt apliecinājuma
karti

Būves vai būves daļas vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte Pērkona ielā 1, Skrundā

Akceptēt apliecinājuma
karti

Saimniecības ēkas rekonstrukcija “Valti” Skrundas pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība
O.Kalpaka ielā 10A,Skrundā

Akceptēt būvprojektu

Būvniecības pieteikumi
Saimniecības ēkas rekonstrukcija “Liepnieki”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā

Izsniegt plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Būve akvakultūras dzīvnieku uzglabāšanai, šķirošanai un
audzēšanai „Viesturi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Izsniegt plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Brīvības ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā

Izsniegt plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

15.augustā Dimanta kāzas svinēja Anna un Fricis Girvaiši. Skaistus
mirkļus jubilāriem Ventas krastā bija sarūpējuši dēli, vedeklas, mazbērni, radi un
draugi. Brīnišķīgām emocijām piepildīta bija 60 gadu atmiņu taka, kas iztēlē atkal
lika skatīt kāzu dienu 1953. gada 15. augustā un vēl veselu klēpi atmiņu par jūtām,
cilvēkiem un notikumiem, kas piepildījuši dzīvi, darījuši to krāsainu un cilvēcīgu.
Nekas nav zudis - aizgājis.
Dārzs zied kā tajās dienās,
Viss jūsos dzīvs un saulains,
Tik domas rimtākas
un solis gausāks,
Bet acis dzīves gudrības
un saules pilnas…
Skrundas novada dzimtsaraksts apsveic jubilārus,
vēl saglabāt dzīvesprieku, jauko humora izjūtu un stipru, stipru veselību!

