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Pirmo Kurzemē vizitē Skrundu

Labdien, lasītāj!

Dace Grāvele, Skrundas
novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja.
Ziema vēl negrib atkāpties
no savas saltās un sniegotās
valdīšanas, bet cik nu vairs
ilgi... Saulīte dienā tik spoža,
ka atspīd mūsu sajūtās un dara
domas gaišas. Man ikdienā
nākas satikties ar cilvēkiem
dažādās viņu dzīves situācijās.
Tas rosina pārdomas par to,
cik svarīgs un vērtīgs ir cilvēks,
ikviens no mums. Laiks, kas rit
caur mums, ir neparedzams.
Kādam tas ir ļoti devīgs, piepildīts, bagāts, bet pret kādu tas
ir netaisni skarbs un skops.
Tas man liek domāt par to, ka
nedrīkstam atlikt uz rītu nevienu
labu darbu, noklusēt mīļus un
atzinīgus vārdus, pietaupīt glāstus.
Vesela laimes jūra plūst pāri
malām jauno cilvēku smaidos,
kad man brīdi ļauts būt kopā
ar viņiem dienā, kad tiek
pasludināts jaunas ģimenes
sākums. Tik daudz cerību, sapņu
un ticības labajam.
Gados pārbaudītu attiecību
dokumentēšana apliecina
uzticēšanos un drošību. Dzīvesprasme un sirds gudrība
sudraba, zelta, dimanta un citu
vērtīgu jubileju reizēs lasāma
jubilāru skatos. Viņiem laiks
ir vēlīgs un kopā nodzīvotie
gadu desmiti dara šos cilvēkus
bagātus.
Katrs bērniņš ir brīnums, kas
ienāk pasaulē. Nav svarīgiastoņpadsmit vai trīsdesmit gadu vecumā un kurš pēc skaita
saviem vecākiem, viņš prasa
nedalītu uzmanību un mīlestību.
Laiks skrien, un mazais izaug tik
ātri, bet varbūt mēs kā skopuļi
reizēm taupām laiku un izpaliek
vakara pasaka, rāma saruna,
kad sirsniņa sāpēja, vai kopīgi
prieki, jo mums trūka tā laika....
Laiks trūkst citādi, un tad sāp,
jo tik daudz paliek nepateikts,
nesaprasts un nepaspēts. Sāp
jautājums – kāpēc – tik pēkšņi,
nelaikā, kāpēc man. Manā rīcībā
ir vien pāris sirsnīgu vārdu, sapratne un vēlēšanās mierināt.
Cilvēka mūža ritējums, ar
kura zīmīgākiem brīžiem saistīts
mans darbs, rosina domāt par
patiesām vērtībām.
Mīlēsim un cienīsim katrs pats
sevi, ar to ir jāsāk! Gribēsim
saredzēt un cienīsim līdzcilvēkos
labo! Vadīsim paši savu laiku,
neļausim, lai tas vada mūs un
liek skriet kā vāveres ritenī!
Ar saulītes atnākšanu lai viss
griežas uz gaismas pusi arī
mūsu katra ikdienā!
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Lai uzzinātu, kā ikdienā
dzīvo viņu draudzes, Latvijas
evaņģēliski luteriskā baznīca atjaunojusi vizitācijas. Tas nozīmē, ka
vairākas dienas kādā no draudzēm
viesojas virsvaldes pārstāvji un
iepazīst gan draudžu veiksmes,
gan problēmas. Kurzemē pirmā
vizitāciju piedzīvojusi Skrundas
evaņģēliski luteriskā draudze.
Tajā bīskaps viesojās no 18.-20.
februārim.

Vēlas plānot ilgermiņā
Kā draudzei iet ar dievnama
uzturēšanu, kā ikdienā dzīvo tās
locekļi, kādas ir draudzes aktivitātes,
sadarbība ar sabiedrību, finansiālā
situācija, vai viss nodrošināts dievkalpojuma norisei, kāda ir muzikālā
dzīve un vai draudzē tiek piesaistīti
jaunieši- šie bija galvenie jautājumi,
ko triju dienu laikā Skrundā centās
izzināt Liepājas bīskaps Pāvils
Brūvers. Viņš atzina, ka viens no
galvenajiem bīskapa uzdevumiem ir apmeklēt katru draudzi tādā
vizitācijā. Bīskaps viesojās arī Skrundas vidusskolā un pašvaldībā,
lai redzētu, kādas ir šīs savstarpējās
attiecības. Viņš neslēpa, ka sadarbība
ir ļoti laba un tā būtu rādāma kā
paraugs citām draudzēm. Skrundas
ev. lut. draudzes mācītājs Martins
Samms sacīja, ka draudze nav tikai
svētdienas dievkalpojums, tā darbojas
dažādos virzienos un to arī centušies
parādīt viesiem. Vizitācija viņaprāt ir
kā skats no malas, kas varētu palīdzēt
domāt un plānot draudzes darbu un
attīstību ilgtermiņā.
Kurzemē pirmie
Gan prāvesti, gan bīskapi ik pa laikam tiek aicināti viesoties draudzēs,
kalpojot dievkalpojumos un tiekoties ar draudzes locekļiem, tomēr
„klasiskās” vizitācijas, kuru prakse
tika izkopta Baznīcā jau kopš 17.
gadsimta, pārtrūkušas padomju gados. Lai gūtu pieredzi, kā labāk
atjaunot tradīciju un veikt vizitācijas,
ņemta pieredze no vācu, amerikāņu,
somu un zviedru draudzēm. Skrundas draudze par pirmo vizitācijai
Kurzemē izvēlēta, jo tā ir vidēji liela

Skrundas ev. lut. baznīcas ērģeļu skanējumu izmēģina Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers.
un te var veiksmīgi izstrādāt optimālo
pārbaudes struktūru, lai to pēc tam
praktizētu tālāk. Skrundas draudzē
šobrīd ir ap 170 cilvēku.
Palīdz ne tikai draudzes
locekļiem
Skrundas evaņģēliski luteriskā
draudzei ir svētdienas skola, tā
organizē diakonijas darbu, ir pašai
savs koris un laba sadarbība ar māsu
draudzēm Vācijā un Norvēģijā. Pēc
vizitācijas par redzēto tiks rakstīts
arī apkopojums ar pozitīvo un lietām,
kur vēl jāpiestrādā vai ir vajadzīga
palīdzība no citiem. Bīskaps atzina,
ka vairāk ļaužu būtu jāiesaista diakonijas darbā, ko šobrīd Skrundā
nodrošina pāris brīvprātīgo. Diakonijas darba vadītāja Ilze Granta skaidroja, ka šobrīd cilvēki draudzes mājā
var saņemt apģērbu, apavus, izmazgāt
veļu, nomazgāties dušā. Tiek sniegta
palīdzība arī maznodrošinātajiem
draudzes locekļiem. Palīdzības
apmērs ir saņemto ziedojumu
robežās, tāpēc arī baznīcā ir novietota atsevišķa ziedojumu kastīte tieši
diakonijas darbam.

Sveic draugus jubilejā

Peltsamā mērs Jāns Aiaots sarunājas ar Martinu Sammu.
No 23.-24. februārim Skrundas novada delegācija viesojās sadraudzības
pilsētā Peltsamā (Igaunija), lai piedalītos Igaunijas proklamēšanas 93.
gadadienas svinīgajā pasākumā.
No Skrundas novada pašvaldības Peltsamā viesojās deputāts Ivars Grundmanis, izpilddirektors Vilnis Grāvelis, Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte,
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Draudzes locekle Austra Kloka (centrā) pēc apbalvojuma
saņemšanas.
Pateicība par nesavtīgu darbu
20.februāra svētdienas dievkalpojumā bīskaps P. Brūvers sacīja,
ka Skrundā Dievs ir devis dievbijīgu
pašvaldību, sirsnīgu mācītāju un labu
draudzi, bet aicināja cilvēkus neieslīgt
pašapmierinātībā. Dievkalpojuma
noslēgumā ilggadējai draudzes loceklei Austrai Klokai par uzticīgu
kalpošanu tika pasniegts Baznīcas
apbalvojums Uzticības vairogs.
Pavisam Latvijā šāds apbalvojums

Latvijā piešķirts 19 cilvēkiem.
Ar Uzticības vairogu apbalvo
personas par sevišķiem nopelniem
draudzes un Baznīcas darbā.
Liepājas bīskaps šinī gadā
ieplānojis vēl piecas vizitācijas pa vienai katrā diecēzes prāvesta
iecirknī.
Teksts- Ieva Benefelde
Foto- Ieva Benefelde, Līga
Bitmane

Skrundas kultūras nama direktore Loreta Robežniece un Skrundas evaņģēliski
luteriskās baznīcas mācītājs Martins Samms, kurš palīdzēja tulkot sarunas.
„ Kas mūs vieno? Mūs vieno Baltijas jūra un robeža, bet tā nav šķērslis, mūs
vieno draudzība, savstarpēja sapratne un vēlme satikties. Satikties, lai dalītos
priekā un arī kādā rūgtākā brīdī. Mēs kopā kā Baltijas valstis soli pa solim
esam gājuši uz savu valstu neatkarības atzīšanu. Jūs – mūsu ziemeļu kaimiņi
– ar nosvērtu mērķtiecību vienmēr esat mums kādu solīti priekšā, bet mēs
solāmies neatpalikt. Valsts lietas ir valsts lietas, tās kārto valdības, mūsu valstu
prezidenti, bet attiecības starp Skrundu un Peltsamā veidojas uz mūsu sirds
siltuma, mīlestības un cilvēciskas sapratnes pamata. Jau vairāk nekā piecus
gadus mēs arvien vairāk iepazīstam viens otru gan kultūras, gan sporta jomā,
tiekamies kā labi draugi, kuriem ir kopīgs nākotnes skatījums, domas par
kopīgu projektu īstenošanu. Tās ir jomas, kur nav vajadzīgas valdību atļaujas,
ko nenosaka Eiropas direktīvas. Tās ir mūsu cilvēciskās attiecības un sapratne,
kas tikai stiprināsies,” savā uzrunā teica Vilnis Grāvelis.
Peltsamā pašvaldības pārstāvji organizēja tikšanos ar kultūras,
sporta, pārvaldes un Leader vietējās rīcības grupas pārstāvjiem, lai pārrunātu
2011. un 2012. gada iespējamās kopējās aktivitātes. 2011.gads būs ļoti bagāts
ar dažādiem kultūras pasākumiem gan Skrundā, gan Peltsamā, jo abi kultūras
nami šogad svin 50 gadu jubileju. No Leader vietējās rīcības grupas tika
piedāvāts iesaistīties projektā Rokdarbi. Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa
rokdarbu radīšanas kultūrā, tradīcijās, lai veicinātu tūrisma aktivitātes. Būs
iespēja veidot izstādes un tirgot Skrundas, Kuldīgas un Alsungas rokdarbnieku
darinājumus.
Teksts- Zane Eglīte
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Nīkrācē top Sporta, kultūras un mūzikas studija

ĪSUMĀ

Seminārs
lauksaimniekiem

9.martā pl.10.00 Skrundas k/n
informatīvais seminārs lauksaimniekiem. Tēmas - ES un Valsts atbalsta aktualitātes; Par lauksaimniecībā
izmantojamās zemes apsekošanas
papildlikmes piemērošanu;
Par e-pieteikšanos sistēmā EPS;
Dažādi jautājumi un atbildes;
LDC aktualitātes likumdošanā, citi
jautājumi. Informāciju sniegs Dienvidkurzemes RLP darbinieki un
LDC vadītāja.

Aicina sniegt
informāciju

Tā kā tiek pilnveidota Skrundas
novada mājas lapa, IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs
Skrundas novadā Sandris Kuzmickis aicina sniegt informāciju šādās
sfērās: Skrundas novadā reģistrētās
nevalstiskās organizācijas. Paraugu
nepieciešamajiem datiem skatīt interneta saitē http://skrundasnovads.
lv/827-novada-nvo-aicina-sniegtinformaciju/
Tūrisma objekti, viesu nami,
viesnīcas, atpūtas vietas. Informācija
par tūrisma objektu pēc pašu ieskatiem (fotogrāfija, kontaktinformācija,
apraksts, pakalpojumi, cenas).
Uzņēmējdarbība. Uzņēmēji sagatavo informāciju, sākotnēji norādot:
darbības sfēra, uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, faktiskā
adrese, amatpersona-kontaktpersona,
amats, tālrunis, e-pasts un papildus
informācija pēc pašu ieskatiem.
Informāciju nosūtīt uz e-pastu
sandris.kuzmickis@skrunda.lv un
skrundasuznemeji@inbox.lv . Sīkāka
informācija- t.63321311

Auto orientēšanās

26.martā Jaunpils, Brocēnu, Saldus, Auces, Vaiņodes, Skrundas, Aizputes, Priekules novados norisināsies
tūrisma auto-foto-orientēšanās brauciena 15.posms. Tā laikā dalībniekiem
ar automobili pēc Jāņa sētas kartes
jāatrod dažādi tūrisma apskates objekti vai neparastas apskates vietas,
pie tām jānofotografējas vai jāveic
kāds uzdevums. Aicinām novadu
uzņēmējus un tūrisma objektu saimniekus reklamēt savu produkciju,
pakalpojumus vai apskates vietas
brauciena dalībniekiem. Aptuvenais
dalībnieku skaits - 70 auto (aptuveni
250 - 300 sociāli aktīvi cilvēki no
visas Latvijas). Savus piedāvājumus
un jautājumus var sūtīt uz e-pastu: inese@autofotoorientesanas.lv.
Brauciena koordinatore- Inese Biele
(t.29454458). www.autofotoorientesanas.lv

Notāru dienas

7. un 8. martā notiks ikgadējās
Notāru dienas, kuru ietvaros Latvijas
zvērināti notāri iedzīvotājiem sniegs
bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Uz konsultāciju aicināts ikviens
iedzīvotājs, kuru interesē jautājumi,
kas saistīti, piemēram, ar laulības
līgumu, mantojumu, testamentu,
dāvinājumu, uzturlīgumu, bezstrīdus
laulības šķiršanu, darījumiem ar
nekustamo īpašumu, tostarp ieķīlātu,
kā arī citi jautājumi. Konsultācijas
būs iespējams saņemt jebkurā no
120 Latvijas notāru birojiem no
pl.11.00 -16.00. Konsultācijas būs
iespējams saņemt arī internetā,
saziņai ar notāriem izmantojot Skype
(lietotājvārds: NotaruDienas) laikā no
pl.8.30-17.00. Papildus informācija:
t.67218955, 29104242. E-pasts: Vija.
Pizica@latvijasnotars.lv
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Šobrīd Skrundas novada Nīkrāces pagasta bijušajā kultūras namā
biedrība Nīkrācnieki veido Sporta, kultūras un mūzikas studiju. Lai to
ierīkotu, piesaistīti līdzekļi no Leader programmas. Studija paredzēta
visa novada interesentiem.
Bijušais kultūras nams Dzeldā šobrīd pieder pagasta uzņēmējam Jurim Jaunzemam. Viņš biedrībai nepieciešamo platību, trīs telpas, atvēlējis bez atlīdzības.
Vienā no telpām būs mūzikas studija. „Ieceres lielas. Kā tās realizēsies, to
redzēsim. Ir doma piesaistīt apkārtējo pagastu iedzīvotājus, lai viņi attīstītu
savas muzikālās spējas, ierakstītu dziesmas,” stāsta biedrības vadītāja Ilona
Rītiņa. Aparatūra jau ir iegādāta.
Blakus telpā būs trenažieri un galda spēles, savukārt foajē- izstāžu zāle.
Doma nākotnē te ir organizēt arī dažādus seminārus un konferences. Šobrīd gan
vēl notiek telpu remonts. To biedrība veic paši saviem spēkiem, lai ietaupītu
līdzekļus. Tie iegūti, startējot Leader programmā. Kopējās projekta izmaksas ir 7437 latu, no kuriem 90% ir Eiropas nauda, bet 10% sedzis uzņēmējs
Juris Jaunzems. Viņš sponsorēšot arī trenažieru un mēbeļu iegādi. Projektam
jānoslēdzas šī gada septembrī.
Lai noskaidrotu studijas nepieciešamību, pirms projekta rakstīšanas veikta
arī situācijas analīze Skrundas novada pašvaldībās. Galvenokārt respondenti
atzinuši, ka šāda studija ir vajadzīga, uzsverot, ka nav kur pavadīt brīvo laiku
tieši brīvdienās un pēc darba.
Biedrība Nīkrācnieki darbojas jau trīs gadus. Tai ir arī sabiedriskā
labuma statuss. Projektu pieredze biedrībai veidojusies pakāpeniski. Arī no

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
centra pakalpojumi personām ar
funkcionāliem traucējumiem

Skrundas novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests alternatīvās
aprūpes dienas centrs, kurš atrodas Skrundā, Kalēju ielā 4, piedāvā Skrundas novadā dzīvojošām personām ar funkcionāliem traucējumiem no
16 gadu vecuma iespēju uzturēties Dienas centrā pa dienu noteiktu laiku.
Dienas centrs piedāvā klientiem pa dienu uzturēšanās laikā
šādas aktivitātes:
• Nodarbības:
Rokdarbi (adīšana, tamborēšana, šūšana, izšūšana, aušana uz rāmīša,
sveču liešana, rotu darināšana)
Ēst gatavošana
Mākslas nodarbības (zīmēšana, griešana, līmēšana, noformēšana)
Sociālo iemaņu attīstīšanā (ieņēmumu – izdevumu plānošana, CV
sagatavošana, galda kultūra)
Nodarbību saturs tiks veidotas, ņemot vērā klientu intereses un
vajadzības. Tās tiks plānotas, lai klienti saturiski pavadītu laiku, apgūtu
un pilnveidotu iemaņas rokdarbos un dažādās mākslas tehnikās tā, lai
izgatavotos darbiņus kā suvenīrus varētu pārdot Skrundas pilsētas svētkos
šā gada 14.-15. maijā.
• Galda teniss un novuss
• Kopīga svētku un dzimšanas dienu svinēšana
• Kopīgas pasākumu apmeklēšana Skrundas kultūras namā
• Iespēja apgūt un pilnveidot iemaņas datoru lietošanā (informācijas
meklēšana, tekstu noformēšana, attīstošās spēles)
• Individuālas vai grupu nodarbības pie psihologa pēc nepieciešamības
• Trenažieru zāle
• Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības
• Masāžas
• Duša
Lai kļūtu par dienas centra pasttāvīgo klientu, ir jāraksta iesniegums p/a
Sociālais dienests, uz kura pamata tiks slēgta vienošanās par sadarbību.
Tā regulēs Dienas centra un klienta tiesības un pienākumus.
Sīkāka informācija alternatīvās aprūpes dienas centrā Skrundā, Kalēju
ielā 4, tālrunis uzziņām - 63321311.

Skrundā īsteno programmu Elpa, ūdens, skaņa
Sociālā projekta ietvaros Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā tiek
realizēta programma Elpa, ūdens, skaņa. Programmu organizē organizācija
Art Of Living (Dzīves māksla) kopā ar Starptautisko Vispārcilvēcisko Vērtību
asociāciju (International Association for Human Values).
Programma paredzēta visplašākajai auditorijai, kas interesējas par
veselīgu dzīves veidu, kā arī gadījumos, kad risināmi psiholoģiski vai
emocionāli sarežģījumi. Tiks organizētas divas vecuma grupas. Īpaši aicinām
iesaistīties jauniešus, vidusskolas beidzējus, kuri šobrīd atrodas darba
meklējumos, ilgstošos bezdarniekus, jaunās māmiņas, daudzbērnu ģimeņu
vecākus, cilvēkus, kuru aprūpē ir personas ar funkcionāliem traucējumiem,
maznodrošinātās personas un pensionārus.
Programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas palīdz mazināt stresu, satraukumu, dusmas un spriedzi,
palielināt entuziasmu un stiprināt emocionālo līdzsvaru.
Programmas uzdevums ir dot iespēju dalībniekiem uzzināt par praktiskiem,
ietekmīgiem elpošanas un relaksējošiem vingrojumiem, kas ļauj īsā laikā
atjaunot fizisko un emocionālo līdzsvaru. Sagatavot dalībniekus patstāvīgai
paņēmienu un vingrojumu izmantošanai ikdienā, kas ļaus uzlabot fizisko un
garīgo veselību, paaugstināt imunitāti, radīt izturību stresa situācijās.
Programmas ilgst 4 dienas, pirmās trīs dienas viena pēc otras, ceturtā - pēc
nedēļas. Nodarbību sākums 22, 23. un 24. aprīlī.
Programma ir bez maksas.
Pieteikties personīgi alternatīvās dienas centrā vai pa tālruni 63321311,
29726237.
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Biedrības vadītāja Ilona Rītiņa rāda, kur atradīsies mūzikas studija.
neveiksmēm, bet par to nav jābēdājas- saka Ilona Rītiņa. Savulaik iegūti
līdzekļi gājēju pārejas izveidei un atstarotāju dalīšanai, arī Nīkrāces 755.
gadu svinībām.
Teksts un foto- Ieva Benefelde

Tautas skaitīšana

Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais statistikas projekts – valsts
mēroga pasākums, kurā atbilstoši tās kritērijiem iegūs informāciju par visiem
iedzīvotājiem un viņu mājokļiem.
Tā notiks divos posmos. No 1. - 10. martam tu vari aizpildīt anketu
internetā. Vai arī no 17.marta divu mēnešu laikā tautas skaitītāji ieradīsies
tavā dzīvesvietā.
Aizpildīt anketu internetā ir mūsdienīgāk, ērtāk un ātrāk.
Saite uz tautas skaitīšanas anketu būs atrodama tautas skaitīšanas mājas lapā
http://www.tautasskaitisana.lv/lv/sakumlapa. Lai piekļūtu tautas skaitīšanas
anketai, būs nepieciešams autorizēties, un autorizācija iespējama ar:
• personas kodu un pases numuru (uz laiku pārtraukta)
• internetbankas identifikatoriem (Citadele, DnB NORD Banka, Latvijas
Krājbanka, SEB banka, Swedbank),
• vai elektronisko parakstu.
Aizpildot tautas skaitīšanas anketu internetā, Jums prasīs norādīt visus
Jūsu mājsaimniecības locekļus. Ar mājsaimniecību jāsaprot tos Jūsu ģimenes
locekļus, ar kuriem Jūs pastāvīgi dzīvojat un saimniekojat kopā. Aizpildiet
anketu internetā par visiem savas ģimenes locekļiem! Lai to izdarītu, jāzina
pārējo ģimenes locekļu personas kodi.
Autorizējoties būs iespējams izmantot drošu elektronisko parakstu, ko
var iegūt, noslēdzot līgumu par virtuālo sertifikātu (VAS „Latvijas Radio un
televīzijas centrs” - http://www.eparaksts.lv/lv/), un ja ir saņemta viedkarte.
Atcerieties! Tikai tad, ja tautas skaitīšanas anketu internetā aizpildīsiet par
visiem Jūsu mājsaimniecības locekļiem, tautas skaitītājs Jūsu dzīvesvietu
neapmeklēs.
Tos, kuri nebūs aizpildījuši tautas skaitīšanas anketu internetā, laikā no
17.marta līdz 31.maijam tautas skaitītāji apciemos dzīvesvietā. Par to, vai pie
durvīm zvana tautas skaitītājs, vari pārliecināties, palūdzot uzrādīt apliecību
ar fotogrāfiju. Tautas skaitītājiem ir tiesības ierasties pie Jums laikā no 7:00
līdz 21:00. Šaubu gadījumā zvani 80000777.
Tiem, kuri ārpus Latvijas dzīvo ilgāk nekā gadu, Tautas skaitīšanā nav
jāpiedalās. Visiem pārējiem dalība tajā ir obligāta.
Tautas skaitīšanā nav jāpiedalās:
• tiem, kuri ārpus Latvijas dzīvo ilgāk nekā gadu,
• tiem, kuri ieceļojuši Latvijā, bet plāno šeit uzturēties mazāk kā gadu.
Visiem pārējiem tautas skaitīšanā ir jāpiedalās. Tautas skaitīšana nav
formalitāte – tā ir iespēja precīzi uzzināt iedzīvotāju skaitu, mājokļu apstākļus
un citus svarīgus datus!

Informācija saimniekiem, kuri vēlas savus liellopus
pārdot izsoles namā
1. Dzīvniekam jābūt ausīs abām krotālijām.
2. Izsoles namā tiek pārdoti visi gaļas liellopu bullīši un to krustojumi
ieskaitot (XG un XX) tas pats attiecas uz telītēm
3. Pirms izsoles starp izsoles namu un saimnieku tiek panākta vienošanās
par min cenu, kādu saimnieks vēlas saņemt atbilstoši dzīvnieka kvalitātei jeb
- vienošanās cena, kuru izsoles nams garantē saimniekam jebkurā gadījumā.
4. Saimniekam jānodrošina, lai dienā, kad dzīvnieki tiks vesti uz izsoles
namu, tie ir jau nošķirti un gatavi transportēšanai.
5. Transportu nodrošina izsoles nams. Izdevumus par to sedz saimnieki,
bet izsoles nams vienmēr nodrošinās, ka saimniekam par transportu būs
maksimāli zemākā maksa.
6. Saimniekiem, kuriem ir iespēja pašiem atvest dzīvniekus uz izsoles namu,
par to laicīgi jāinformē izsoles nams.
7. Komisijas maksa par izsoles pakalpojumiem ir 2.5% no gala pārdošanas
cenas.
8. Dzīvniekus jāpiesaka vēlākais vienu nedēļu pirms izsoles.
9. Veterinārā izziņa - dzīvniekiem jābūt klīniski veseliem un saimniecības
novietnei jābūt brīvai no infekcijas slimībām- brīvā statusa saimniecība
(nav vakcinēti un nav lietoti augšas stimulatori). Lūdzu norādīt uz izziņas
apkalpojošā vetārsta kontaktinformāciju.
10. Ja vēlieties saņemt izsoles namu nolikumu, sazinieties ar izsoles namu
telefoniski vai pa e-pastu: info@bbca.lv . Neskaidrības gadījumos zvaniet pa
tālruni +371 29778255.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10/2009 „PAR PABALSTIEM SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām„15.panta pirmās
daļas ceturto un sesto punktu,
43. panta trešo daļu
NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
Pašvaldības pabalsts – naudas vai
mantiskais pabalsts, kura piešķiršana
balstās uz materiālo resursu
novērtēšanu personām (ģimenēm ),
kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.
Pabalsta pieprasītājs – persona,
kura pati vai ar pilnvarotas personas
starpniecību iesniegusi p/a „Sociālais
dienests” rakstveida pieprasījumu
piešķirt materiālo palīdzību.
Pabalsta saņēmējs – persona, kurai
piešķirts pabalsts.
Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs,
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā
izglītība.
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.Šie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” ( turpmāk tekstā
- P/a „Sociālais dienests”) pabalstu
veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu
apmēru, kā arī pieņemto lēmumu

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
1.2.P/a „Sociālais dienests” pabalsti tiek piešķirti noteikumos
noteiktā kārtībā un pabalstus piešķir
tām personām, kuras faktiski dzīvo
Skundas novadā, deklarējot tur savu
dzīves vietu.
1.3.P/a „Sociālais dienests”
patstāvīgi lemj par sociālo pabalstu
piešķiršanu.
1.4.P/a Sociālais dienests izmaksā
šajos noteikumos paredzētos pabalstus
pēc tam, kad apmierināts pašvaldības
trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
mājokļa pabalsts.
2.PABALSTU VEIDI
P/a „Sociālais dienests” no saviem
budžeta līdzekļiem izmaksā šādus
pabalstus:
2 . 1 . Vi e n r e i z ē j s p a b a l s t s
iedzīvotājiem, kuri sasnieguši
80,85,90 un vairāk gadu vecumu.
2.2.Vienreizējs pabalsts Zelta kāzu
(50), Smaragda kāzu(55), Dimanta
kāzu (60)jubilāriem.
2.3.Apbedīšanas pabalsts.
3.PABALSTU PIEŠĶIRŠANA

3 . 1 . Vi e n r e i z ē j s p a b a l s t s
iedzīvotājiem, kuri sasnieguši
80,85,90 un vairāk gadu vecumu.
3.1.1. Pabalsts Ls 5.- tiek izlietots
Skrundas novada iedzīvotājiem, kuri
sasnieguši 80,85,90 un vairāk gadu
vecumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju
reģistra sniegtajām ziņām, sveikšanai.
3.2.Pabalsts Zelta kāzu, Smaragda
kāzu un Dimanta kāzu jubilāriem.
3.2.1. Pabalsts Ls 15.- tiek izlietots
laulāto pāru, kuri ir sasnieguši
50,55 un 60 gadus kopdzīvē, ir
deklarējušies un dzīvo Skrundas
novadā, sveikšanai.
3.3.Apbedīšanas pabalsts
3.3.1.Pabalsts paredzēts
apbedīšanas izdevumu daļējai
segšanai.
3.3.2.Apbedīšanas pabalstu Ls 70,izmaksā personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu, ja miris Skrundas novada
iedzīvotājs.
3.3.3.Pabalsta saņemšanai jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments,
mirušā Skrundas novada iedzīvotāja
miršanas apliecība.
3.3.4.Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk
kā viena mēneša laikā pēc iedzīvotāja
miršanas apliecības izsniegšanas.

3.3.5.Ja neviena persona nav
uzņēmusies veikt apbedīšanu, P/a
„Sociālais dienests” veic apbedīšanas
pakalpojuma organizēšanu, izmantojot pabalstam paredzētos līdzekļus.
4.PABALSTU PIEPRASĪŠANAS
KĀRTĪBA
4.2.Par pabalsta piešķiršanu
lemj Skrundas novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”.
4.5.Lai saņemtu pabalstu
ģimenei(personai) P/a „Sociālais
dienests” jāiesniedz šādi dokumenti:
4.5.1.Izziņa par deklarēto dzīves
vietu;
4.5.2.Miršanas apliecības kopija;
4.5.3.Dzimšanas apliecības kopija;
4.5.4.Laulības apliecības kopija;
4.5.5.Iztikas līdzekļu deklarācija;
4.5.6. Iesniegums.
4.6.Pieškirto pabalstu personai
var izmaksāt naudā vai par pabalsta
summu apmaksāt preci (dāvanu karti)
vai pakalpojumus.
5.IEROBEŽOJUMI PABALSTA
SAŅEMŠANAI
5.1.Pabalstu atsaka izmaksāt, ja
kāds no ģimenes (mājsaimniecības)
locekļiem atsakās iesniegt pabalsta
saņemšanai nepieciešamos doku-

mentus.
6.LĒMUMU PĀRSŪDZĪBAS
KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE
6.1. Par atteikumu piešķirt pabalstu
vai daļēji apmierinot iesniedzēja
lūgumu, iesniedzējam lēmumu paziņo
rakstiski, norādot atteikuma vai daļēji
apmierinātā lēmuma pamatojumu un
lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
6.2.P/a Sociālais dienests” lēmumus
par sociālā pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu var apstrīdēt Skrundas
novada domē.
6.3.Skrundas novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena
mēšana laikā no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
7.PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2009 “Par pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.
16/2009 “Grozījumi 2009.
gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 10/2009 „Par
pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 188. panta trešo daļu
1. Izteikt saistošo noteikumu
1.4. punktu sekojošā redakcijā: P/a

“Sociālais dienests” izmaksā šajos
noteikumos paredzētos pabalstus pēc
tam, kad apmierināts pašvaldības
trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc
pabalsta garantētā m i n i m ā l ā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
mājokļa pabalsts, kad ir apmierināts
iedzīvotāju pieprasījums arī pēc
sociālās palīdzības pabalstiem, kas
ir primāri attiecībā pret materiālajiem

pabalstiem.
2. Svītrot saistošo noteikumu 6.3.
apakšpunktu.
APSTIPRINĀTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
5/2010 “Grozījumi 2009.
gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 10/2009 „Par
pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām„15.panta
pirmās daļas ceturto un sesto

punktu,
43. panta trešo daļu
1. Svītrot saistošo noteikumu 2.2.
un 3.2. punktus.

Skrundas novada domes
2009.gada 29. decembra sēdē
protokola Nr. 17, 10.§

APSTIPRINĀTS Skrundas novada domes 2009.gada 22. oktobra
sēdē

APSTIPRINĀTS Skrundas novada domes 2010.gada 24.februāra
sēdē protokola Nr. 4, 8.§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9/2009 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.
panta ceturto daļu
NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
GMI – valsts noteiktais garantētais
minimālais ienākums.
Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu (GMI) līmeņa
nodrošināšanai – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās
uz materiālo resursu novērtēšanu
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
personām, kuras objektīvu apstākļu
dēļ negūst pietiekamus ienākumus
un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu
līmeni.
GMI saņēmēji – personas, kuras
atzītas par trūcīgām un kuru ienākumi
uz vienu ģimenes locekli mēnesī ir
mazāki par noteikto garantēto iztikas
minimumu vai ģimenes, kas sastāv
no laulātajiem, personām, kurām ir
kopēji izdevumi par uzturu, kuras
mitinās vienā mājoklī, kuras pilda
līdzdarbības pienākumus un kurām
noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes
(personas) statusam.
Līdzdalības pasākumi – personiska
ierašanās un sadarbošanās ar sociālo
darbinieku savas sociālās problēmas
risināšanā; patiesu ziņu sniegšana
par sevi un ģimeni, nekavējoša p/a
„Sociālais dienests” informēšana par
pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka
sociālās palīdzības saņemšanu, jebkura veida, kā palielināt pelnītspēju
un atrast darbu meklēšana
u n i z m a n t o š a n a , m e d i cī n i s k ā
izmeklēšana, pakļaušanās ārstēšanās
un atveseļošanās pasākumiem,
iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos
pasākumos, piedalīšanās sabiedriski
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lietderīgos darbos.
Trūcīgās ģimenes (personas) –
ģimenes un personas, kuru ienākumi
uz vienu ģimenes locekli mēnesī ir
mazāki par 50% no valstī noteiktās
minimālās algas, ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs,
nepieder vērtspapīri, tā nav noslēgusi
uztura līgumu, tā neatrodas pilnā
valsts vai pašvaldības apgādībā, tā
nav izsniegusi aizdevumu, attiecībā
uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā
nosacījumi: apgādniekam nav citu
ienākumu, izņemot valsts pabalstus un pensijas, un ja apgādnieka
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz valstī noteikto minimālās
darba algas apmēru uz katru ģimenes
locekli.
Sociālās palīdzība – naudas vai
mantiskais pabalsts, kura piešķiršana
balstās uz materiālo resursu
novērtēšanu personām (ģimenēm),
kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.
Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs,
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā
izglītība.
Aprūpe mājās – pakalpojumi mājas
pamatvajadzību apmierināšanai
personām, kuras objektīvu apstākļu
dēļ nevar sevi aprūpēt.
Vientuļais pensionārs – persona,
kura dzīvo viena, kurai nav likumīgu
apgādnieku, naudas uzkrājumu
un īpašumu, kurus var izmantot
ienākumu gūšanai.
Pabalsta pieprasītājs – persona,
kura pati vai ar pilnvarotas personas
starpniecību iesniegusi p/a „Sociālais
dienests” rakstveida pieprasījumu
piešķirt materiālo palīdzību.
Pabalsta saņēmējs – persona, kurai
piešķirts pabalsts sociāla rakstura
problēmu risināšanai.
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
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1.1.Šie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” (turpmāk
tekstā - P/a „Sociālais dienests”)
sociālo pabalstu veidus, saņemšanas
kārtību, pabalstu apmēru, kā arī
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
1.2.P/a „Sociālais dienests” pabalsti tiek piešķirti šajos noteikumos
noteiktā kārtībā un pabalstus piešķir
tām personām, kuras faktiski dzīvo
Skrundas novadā, deklarējot tur savu
dzīves vietu.
1.3.P/a „Sociālais dienests”
patstāvīgi lemj par sociālo pabalstu
piešķiršanu.
1.4. P/a „Sociālais dienests”,
neizvērtējot personas ienākumus, var
piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā,
ja stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ ģimene
(persona) nespēj apmierināt savas
pamatvajadzības.
1.5. P/a „Sociālais dienests”
izmaksā citus pabalstus pēc tam,
kad apmierināts pamatots pašvaldības
trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
mājokļa, dzīvokļa pabalstam.
2.PABALSTU VEIDI
P/a „Sociālais dienests” no sava
budžeta līdzekļiem izmaksā šādus
pabalstus:
2.1.GMI pabalsts tiek piešķirts
attiecīgi normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā un garantētā minimālā
ienākumu līmeni katru gadu nosaka
LR Ministru Kabinets.
2.2.Vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā.
2.3.Vienreizējs pabalsts personai
pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma
vietas.
2.4. Pabalsts bāreņiem
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2.5.Pabalsts bērnu ēdināšanai
skolā.
2.6.Pabalsts audžu ģimenei.
2.7.Pabalsts aprūpei mājās.
2.8.Mājokļa pabalsts.
2.9.Dzīvokļa pabalsts.
2.10.Pabalsts medikamentu un
medicīnas pakalpojumu daļējai
segšanai.
3.PABALSTU PIEŠĶIRŠANA
3.1.Pabalsts garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
3 . 1 . 1 . Ti e s ī b a s s a ņ e m t G M I
pabalstu ir tām ģimenēm vai
atsevišķi dzīvojošām personām,
kurām noteikta atbilstība trūcīgās
ģimenes(personas) statusam, kuru
ienākumi ir zemāki par LR Ministru
Kabineta noteikto garantēto minimālo
ienākumu līmeni un kuras pilda
līdzdalības pienākumus.
3.1.2.GMI līmeņa lielumu katru
gadu nosaka LR Ministru Kabinets.
3.1.3.Pabalsts tiek izmaksāts
ne vairāk kā deviņus mēnešus
kalendārajā gadā.
3.1.4.Pabalsts tiek izmaksāts naudā
vai daļēji vai pilnībā tiek aizstāts ar
šajos noteikumos minēto pakalpojumu apmaksu.
3.1.5.Pabalstu piešķir uz laika
posmu uz kuru ģimenei(personai)
piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, bet ne ilgāk kā uz trim
mēnešiem. Pēc šī perioda beigām
ģimene(persona) var atkārtoti vērsties
aģentūrā ar iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu.
3.1.6.P/a „Sociālais dienests” ar
pieprasītāju noslēdz vienošanos,
kurā paredz pieprasītājam un
darbspējīgiem ģimenes locekļiem
pildāmos līdzdalības pienākumus.
Noslēdzot vienošanos, pieprasītājs un
iztikas līdzekļu deklarācijā norādītie
pilngadīgie ģimenes locekļi rakstiski
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apliecina gatavību pildīt likumā noteiktos līdzdarbības
pienākumus. Atzīmes par līdzdalības
pienākumu izpildi vai neizpildi vai
par minētās vienošanās pārkāpumiem
sociālais darbinieks ieraksta
vienošanās dokumentā.
3.1.7.Pabalstu piešķir, pamatojoties
uz pieprasītāja iesniegumu, tiesības
saņemt pabalstu apliecinošiem dokumentiem un rakstiski noslēgtu
vienošanos. Pabalstu piešķir no
dienas, kad saņemts iesniegums un
tiesības saņemt pabalstu apliecinošie
dokumenti.
3.1.8.Pabalstu izmaksā katru
mēnesi.
3.2.Vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā.
3 . 2 . 1 . Vi e n r e i z ē j s p a b a l s t s
ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami
apstākļi) tiek piešķirts līdz 100
Ls, pēc P/a „Sociālais dienests”
iesniegtā iesnieguma, neizvērtējot
personas (ģimenes) materiālo
stāvokli, ja stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ
ģimene (persona) nespēj apmierināt
savas pamatvajadzības.
3.2.2.Pabalstu piešķir ja, iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no ārkārtas situācijas
rašanās.
3.3.Vienreizējs pabalsts personai
pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma
vietas.
3.3.1.Pabalsts 25 Ls apmērā tiek
piešķirts personām, kuras ir atbrīvotas
no brīvības atņemšanas vietas pēc
soda izciešanas un kuru deklarētā
un patstāvīgā dzīves vieta atrodas
Skrundas novadā.
3.3.2.Pabalsts tiek izmaksāts naudā
pamatvajadzību nodrošināšanai vai
aizstāts ar nepieciešamo pakalpojumu
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apmaksu.
3.3.3.Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena
mēneša laikā no
atbrīvošanas no
brīvības atņemšanas vietas pēc soda
izciešanas.
3 . 3 . 4 . Vi e n r e i z ē j a p a b a l s t a
saņemšanai personai ir jāiesniedz
iztikas ienākumu deklarācija, iesniegums, izziņa par atbrīvošanos
no ieslodzījuma vietas, izziņa par
deklarēto dzīvesvietu Skrundas
novadā.
3.4. Pabalsts bāreņiem.
3 . 4 . 1 . Vi e n r e i z ē j s p a b a l s t s
atbilstoši MK noteikumiem no
15.11.2005. Nr.857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes
beigšanās” noteiktajā kārtībā. Pabalsta apmēri:
3.4.1.1.Sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei 175 Ls
apmērā vai par šo summu izsniedz
sadzīves priekšmetus un mīksto
inventāru;
3.4.1.2.Patstāvīgās dzīves
uzsākšanai 90 Ls. Pabalstu izmaksā
vienu reizi;
3.4.1.3.Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai 70 Ls, ja bērns
n e p ā r t r a u k t i t u r p i n a mā c ī b a s
vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē, apgūst augstāko
izglītību un ir sekmīgs;
3.4.1.4.Pabalstu dzīvojamās telpas
īres izdevumu segšanai, ieskaitot
komunālos maksājumus 20 Ls, līdz
pašvaldība nodrošona ar dzīvojamo
platību.
3.4.1.5. Pabalsta saņemšanai
jāiesniedz iesniegums, Bāriņtiesas
lēmums par ārpus ģimenes aprūpes
izbeigšanos un izziņa no mācību
iestādes par tās apmeklējumu un
sekmēm.
3.5. Pabalsts bērnu ēdināšanai
skolā.
3.5.1.Pabalsts tiek piešķirts
skolēnu daļējai ēdināšanas apmaksai
Skrundas novada skolās.
3.5.2.Pabalsts tiek piešķirts
ģimenēm(personām), kuru
dzīvesvieta deklarēta Skrundas
novadā un kuras atzītas par trūcīgām.
3.5.3.Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz vecāku iesniegumiem,
aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju.
3.5.4.Pabalsts tiek izsniegts talonu
veidā katra mēneša 1. datumā, ja
bērns ir sekmīgs un regulāri apmeklē
skolu.
3.6. Pabalsts audžu ģimenei.
3.6.1.Pabalstu piešķir Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi”noteiktajā kārtībā.Pabalsta
apmēri:
3.6.1.1.Pabalsts bērna uzturam 80

Ls.Pabalstu izmaksā katru mēnesi;
3.6.1.2.Vienreizējs pabalsts
apģērba un mīkstā inventāra iegādei
30 Ls.
3.6.1.3. Pabalsts tiek piešķirts
pēc līguma noslēgšanas starp P/a
„Sociālais dienests” un audžu ģimeni.
3.7.Pabalsts aprūpei mājās.
3.7.1. Pabalsts tiek piešķirts,
izvērtējot personas materiālo stāvokli,
vientuļām personām, kuras vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura
traucējumu dēļ nevar veik ikdienas
darbus un kurām nav likumīgu
apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu
dēļ nespēj sniegt minētajām personām
nepieciešamo palīdzību.
3.7.2.Pabalsts tiek piešķirts personām, kurām slimības laikā vai
atveseļošanās periodā ir grūtības
veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi, kurām nav likumīgu
apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu
dēļ nespēj sniegt minētajām personām
nepieciešamo palīdzību.
3.7.3. Pabalsts tiek piešķirts
bērniem invalīdiem vai pieaugušajiem
ar garīga vai fiziska rakstura
traucējumiem, ja ģimenes locekļi
objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem
nodrošināt aprūpi.
3.7.4. Aprūpe mājās var būt pagaidu – aprūpi mājās tiesīgas saņemt personas slimošanas laikā, un pastāvīga –
aprūpi mājās saņem personas, saskaņā
ar ārsta speciālista atzinumu.
3.7.5. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā
ar likuma „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums”23. pantu
3.7.6. Pabalsta saņemšanai
nepieciešams aprūpējamās personas
iesniegums, ārsta slēdziens un P/a
„Sociālais dienests” sociālā darbinieka informācija par apsekošanas
rezultātiem.
3.7.5. Pabalsta saņemšanai
aprūpētājs ar aprūpējamo slēdz
līgumu, piedaloties p/a “Sociālais
dienests” sociālajam darbiniekam.
3.7.6. Pabalsta apmērs mēnesī:
3.7.6.1. Ls 15,- (produktu, medikamentu, saimniecības preču
piegāde, ūdens ienešana un iznešana,
maksājumu kārtošana, malkas
ienešana, mediķu izsaukšana),
3.7.6.2. Ls 20,- (produktu, medikamentu, saimniecības preču
piegāde, ūdens ienešana un iznešana,
maksājumu kārtošana, krāsns
kurināšana, malkas ienešana, ēdiena
gatavošana, mediķu izsaukšana,
dzīvokļa uzkopšana, pastaigas),
3.7.6.3. Ls 25-30,- (produktu,
medikamentu, saimniecības
preču piegāde, ūdens ienešana un
iznešana, maksājumu kārtošana,
krāsns kurināšana, malkas ienešana,
ēdiena gatavošana, mediķu
izsaukšana dzīvokļa uzkopšana, veļas
mazgāšana, pastaigas, individuāla
uzraudzība, personiskās higiēnas

nodrošināšana – vannošana vai
dušošana, nagu griešana, izkļūšana
no gultas un iekļūšana gultā, palīdzība
apģērbjoties un izģērbjoties).
3.8. Mājokļa pabalsts
3.8.1.Pabalstu var saņemt persona, kas deklarējusies Skrundas
novada pašvaldībā un pastāvīgi
dzīvo deklarētajā dzīves vietā un ir
nestrādājoši, atsevišķi dzīvojoši:
3.8.1.1. vientuļi pensionāri,
neatkarīgi no pensijas lieluma;
3.8.1.2. pirmās, otrās un trešās grupas invalīdi, kuru pensija ir mazāka
par Ls 130.-,
3.8.2. Pabalstu Ls 50,- var saņemt
vienu reizi kalendārajā gadā.
3.8.3. Pabalstu var pārskaitīt
attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem
vai saņemt skaidrā naudā.
3.8.4. Pabalsts netiek piešķirts, ja:
3.8.4.1.Ar pabalsta pieprasītāju ir
noslēgts uzturlīgums,
3.8.4.2.Pabalsta pieprasītājam pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi
nekustamie īpašumi.
3.9.Dzīvokļa pabalsts
3.9.1.Dzīvokļa pabalsts- pabalsts
ģimenēm (personām), kurām tiek
piegādāta siltumenerģija.
3.9.2.Dzīvokļa pabalstu izmaksā
noteiktu summu par: 1 istabu dzīvokli
– 10 Ls, 2 istabu dzīvokli – 12 Ls, 3
istabu dzīvokli – 15 Ls mēnesī.
3.9.3. Dzīvokļa pabalsts – pabalsts ģimenēm (personām) apkures, telpu īres/apsaimniekošanas
un komunālo maksājumu segšanai
mēneša aprēķinātās summas
apmērā.
3.9.4. Dzīvokļa pabalsta summu
izmaksā par: 1 istabu dzīvokli – ne
vairāk kā 10 Ls, 2 istabu dzīvokli –
ne vairāk kā 12 Ls, 3 istabu dzīvokli
– ne vairāk kā 15 Ls mēnesī.
3.9.5. Dzīvokļa pabalstu var
saņemt:
3.9.5.1. Trūcīgās ģimenes( personas), kurām uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā ienākumi
nepārsniedz 90 Ls mēnesī;
3.9.5.2. Vientuļie pensionāri
neatkarīgi no pensijas lieluma;
3.9.5.3. Personas ar invaliditāti
un Černobiļas AES seku likvidētāji,
kuru pensijas lielums ir līdz 150 Ls
mēnesī;
3.9.5.4. Pensionāri, kuru pensijas
lielums ir līdz 150 Ls mēnesī.
3.9.6. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, jāiesniedz šādi dokumenti:
3.9.6.1. Iesniegums;
3.9.6.2. Ienākumu deklarācija;
3.9.6.3. Izziņa no darba vietas par
darba algas lielumu vai izziņa no
VSAA par izmaksu lielumu;
3.9.6.4.Izziņa par deklarēto dzīves
vietu;
3.9.6.5.Izziņa un apmeklējuma
lapu (kopija) no NVA (ja personapar
tādu ir atzīta).

3.9.7. Dzīvokļa pabalstu izmaksā
apkures sezonas laikā:
3.9.7.1. trūcīgām ģimenēm
(personām) 3 mēnešus;
3.9.7.2. pensionāriem 6 mēnešus.
3.9.8. Dzīvokļa pabalstu pārskaita
pakalpojuma sniedzēja kontā.
3.10.Pabalsts medikamentu,
medicīnas pakalpojumu daļējai
segšanai
3.10.1.Pabalsts paredzēts medikamentu, veselības aprūpes pakalpojumu daļējai apmaksai nestrādājošiem
pensionāriem, vientuļajiem
pensionāriem, pirmās, otrās un trešās
grupas invalīdiem, kuru pensija ir
mazāka par 140 Ls.
3.10.2.Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai piešķir personām,
kuras nav iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāji un uz viņiem
neattiecas MK 31.07.2001. noteikumi Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.
3.10.3.Pabalstu ārstēšanās izdevumu, medicīnas pakalpojumu daļējai
apmaksai un izdevumiem par medikamentiem piešķir līdz Ls 50,- vienai
personai reizi kalendārajā gadā.
3.10.4. Pabalsta saņemšanai personai jāiesniedz rēķins vai stingrās
uzskaites m a k s ā j u m a č e k s n o
ārstniecības iestādes un/vai aptiekas
tā paša kalendārā gada laikā.
3.10.5. Smagas slimības gadījumā
P/a „Sociālais dienests” var lemt par
papildus pabalsta piešķiršanu pēc
attaisnojošo dokumentu iesniegšanas.
4. PABALSTU PIEPRASĪŠANAS
KĀRTĪBA
4.1. Par trūcīgas personas statusa piešķiršanu un GMI līmeņa
nodrošināšanu, iepriekš noslēdzot
vienošanos par līdzdarbības
pienākumiem, lemj P/a „Sociālais
dienests” darbinieki, pēc personas
un tās ģimenes locekļu ienākumu un
citu materiālo resursu izvērtēšanas.
4.2. Par pabalsta piešķiršanu
lemj Skrundas novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”.
4.3. Sociālā palīdzība personai tiek
sniegta, izvērtējot viņa materiālos
resursus, ienākumus un īpašuma
novērtējumu, individuāli paredzot
katra klienta līdzdarbību, atbilstoši
likumam „Par sociālo drošību”.
4.4. Ģimenei, kura pieprasa sociālo
palīdzību, ienākumi jādeklarē ik
pa trim mēnešiem, ja ģimenē ir
darbspējīga persona, un ik pa sešiem
mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi ir
darba nespējīgi.
4.5. Lai saņemtu sociālo palīdzību
ģimenei (personai) P/a „Sociālais
dienests” jāiesniedz šādi dokumenti:
4.5.1. Iztikas līdzekļu deklarācija,
4.5.2. Izziņa par ienākumiem
pēdējos trīs mēnešos visiem
strādājošiem ģimenes locekļiem.

4.5.3. Ikmēneša valsts sociālo pabalstu, vecuma, invaliditātes un cita
veida pensijas
apmērus,
4.5.4. Izziņa par uzturlīdzekļu
maksājumu apmēru, ja kāds no
vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā,
4.5.5. Bezdarbniekiem izziņa no
Nodarbinātības valsts aģentūras par
reģistrēšanos,
4.5.6. Izziņa par deklarēto dzīves
vietu.
4.6. Piešķirto pabalstu personai var
izmaksāt naudā vai pabalsta summas
apmērā apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai
tās ģimenes locekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.
5.IEROBEŽOJUMI PABALSTA
SAŅEMŠANAI
5.1.Ja pabalsta pieprasītājs nepilda
likumā „Par sociālo drošību” 5.nodaļā
noteiktos līdzdarbības pienākumus,
viņam var atteikt pabalstu pilnībā vai
līdz pienākumu izpildīšanas brīdim.
5.2.Atteikumu iemesli:
5.2.1.Ģimenes locekļi atsakās
no līdzdarbības savas situācijas
uzlabošanā, atsakās no medicīniskās
izmeklēšanas, ārstēšanās un rehabilitācijas pasākumiem, nepiedalās
aktīvajos nodarbinātības pasākumos.
5.2.2.Kāds no ģimenes (mājsaimniecības) locekļiem atsakās
iesniegt pabalsta saņemšanai
nepieciešamos dokumentus.
5.2.3.Darbspējīga persona
bez objektīva iemesla nereģistrējas Nodarbinātības valsts
aģentūrā.5.2.4.Deklarācijā sniegtas
nepatiesas ziņas.
5.2.5.Izvērtējot ienākumus, ģimene
(persona) nav atzīta par trūcīgu.
6.LĒMUMU PĀRSŪDZĪBAS
KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE
6.1.Atteikumu piešķirt pabalstu vai
daļēji apmierinot iesniedzēja lūgumu,
iesniedzējam lēmumu paziņo rakstiski, norādot atteikuma vai daļēji
apmierinātā lēmuma pamatojumu un
lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
6.2.P/a Sociālais dienests” lēmumus
par sociālā pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu var apstrīdēt Skrundas
novada domē.
6.3.Skrundas novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena
mēšana laikā no lēmuma spēkā
stāšanās brīža.
7.PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē Skrundas
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2009 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrundas
novada iedzīvotājiem”.
APSTIPRINĀTS Skrundas novada domes 2009.gada 22. oktobra
sēdē, protokola Nr. 11, 2.§

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.
15/2009 “Grozījumi 2009.
gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2009
„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar MK 17.06.2009.
noteikumu Nr. 550 “Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšnai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 8.punktu,
MK 03.03.2009. noteikumu Nr. 214
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzišanu par
trūcīgu”11.punktu un 12.punktu, MK
15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez

vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 29.punktu, 31.2punktu,
Valsts pārvaldesiekārtas likuma
10. panta sesto daļu, astoto daļu,
Administratīvā procesa likuma 188.
panta trešo daļu
1. Svītrot saistošo noteikumu 3.1.3.
un 3.1.5. apakšpunktus,
2. Svītrot saistošo noteikumu
3.4.1.4. apakšpunktā minēto skaitli
un apzīmējumu “20 Ls” un izteikt
šo apakšpunktu sekojošā redakcijā:
Pabalstu dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai, ieskaitot komunālos
maksājumus, līdz pašvaldība
nodrošina ar dzīvojamo platību.
3. Svītrot saistošo noteikumu
3.4.1.5. apakšpunktā norādi par
bāriņtiesas lēmuma un izziņas no

mācību iestādes iesniegšanu un
izteikt šo apakšpunktu sekojošā
redakcijā: Pabalsta saņemšanai
jāiesniedz iesniegums.
4. Svītrot saistošo noteikumu 6.3.
apakšpunktu.

panta ceturto daļu
1. Svītrot saistošo noteikumu 2.10
un 3.10. punktus.
2. Punktu 3.9.7. izteikt sekojošā
redakcijā: “3.9.7. Dzīvokļa pabalstu
izmaksā:”.
3. Apakšpunktu 3.9.7.2. izteikt sekojošā redakcijā: “3.9.7.2.
pensionāriem un personām ar
invaliditāti 6 mēnešus gadā.”.

iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto daļu
1. Punkta 3.5. Pabalsts bērnu
ēdināšanai skolā 3.5.1. apakšpunktu
izteikt sekojošā redakcijā: Pabalsts tiek piešķirts skolēnu daļējai
ēdināšanas apmaksai Skrundas novada skolās un obligātās 5gadīgo,
6gadīgo izglītības audzēkņiem pirmsskolas izglītības iestādēs.
2. Punkta 3.8. Mājokļa pabalsts
3.8.1.2. apakšpunktu izteikt sekojošā
redakcijā: vientuļi pirmās, otrās un
trešās grupas invalīdi, neatkarīgi no
pensijas lieluma;
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APSTIPRINĀTS Skrundas
novada domes 2009. gada 29. decembra sēdē, protokola Nr. 17, 9.§
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
4/2010 “Grozījumi 2009.
gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2009
„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.

RUDBĀRŽI
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APSTIPRINĀTS Skrundas
novada domes 2010. gada 24.
februāra sēdē, protokola Nr. 4, 8.§
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
20/2010 “Grozījumi 2009.
gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2009
„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

(turpinājums 5.lpp)

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv
(turpinājums no 4.lpp)
3. Punkta 3.9.5. Dzīvokļa pabalstu
var saņemt 3.9.5.2. apakšpunktu
izteikt sekojošā redakcijā: Vientuļi
pensionāri neatkarīgi no pensijas
lieluma un vientuļas personas ar
invaliditāti neatkarīgi no pensijas
lieluma.
4. Punktu 3.9.7. izteikt sekojošā
redakcijā: Dzīvokļa pabalstu izmaksā
6 mēnešus kalendārajā gadā.
5. Punktu 4.4. izteikt sekojošā
redakcijā: Ģimenei, kura pieprasa materiālo palīdzību, ienākumi
jādeklarē ik pa sešiem
mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīga

persona, un ik pa divpadsmit
mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi
ir darba nespējīgi.
APSTIPRINĀTS ar Skrundas novada domes lēmumu no
26.08.2010., prot. Nr. 12, 21.§
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 1/2011 “Grozījumi 2009.
gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2009
„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar LR Sociālo pakal-

pojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto daļu
Izdarīt Skrundas novada
pašvaldības 2009. gada 22. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2009
„Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem”
(publicēti 2009 gada 5.novembra Skrundas novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Skrundas
novads” šādus grozījumus:
1. Izteikt NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI terminu “trūcīgās
ģimenes (personas)” sekojošā
redakcijā: “Ģimene (persona)
atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie

2011. gada 4.marts
ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz 90 latu un ja:
1. tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums,
izņemot 30.03.2010. MK noteikumi
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu 19.punktā minēto;
2.tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.tā nesaņem ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas sniegtos pakalpojumus vai
tā neatrodas ieslodzījumā;
4. persona ir reģistrējusies
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
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bezdarbnieks vai darba meklētājs,
izņemot Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 37.panta
otrajā daļā minētos gadījumus
2. Papildināt NOTEIKUMOS
LIETOTIE TERMINI ar sekojošu
terminu: “Krīzes (ārkārtas) situācija
– gadījums, kad personai radušās
papildus grūtības n e p a r e d z ē t u
apstākļu dēļ (smaga saslimšana,
apgādnieka nāve, stihiska nelaime,
veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi
u.c.).”
APSTIPRINĀTS ar Skrundas novada domes lēmumu no
27.01.2011., prot. Nr. 2, 12.§

Domes 2011.gada 25. februāra sēde
Administratīvie
jautājumi

un sacensībās”.

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3/2011 “Skrundas novada
pašvaldības 2011. gada budžets”.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības amatu sarakstus.
Dome ievēlēja Ilonu Rītiņu un
Annu Leiloni par Skrundas novada
pašvaldības bāriņtiesas loceklēm no
2011. gada 1. marta līdz 2014. gada
20. augustam. Dome apstiprināja
saistošos noteikumus Nr. 2/2011
„Par pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumiem”.
Dome atcēla Skrundas novada domes
28.12.2010.lēmuma apakšpunktu
2.1.3.un apstiprināja štata vietu
‘eksperts’, kods klasifikatorā
– 242210. Dome apstiprināja
grozījumus „Kārtība Skrundas novada
pašvaldības vispārizglītojošo skolu
skolēnu un skolotāju apbalvošanai
par sasniegumiem valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos

rundas komunālā saimniecība” par
dzīvojamās mājas Dārza ielā 8,
Skrundā, jumta remontu.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma paaugstināt Skrundas pilsētā un Skrundas pagastā
telpu īres maksu par Ls 0.05/m2 no
01.03.2011. Dome akceptēja SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai
sagatavoto projekta “Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
iesniegumu, tajā ietvertos darbus
un finansējumu apjomu atbilstoši
projekta iesniegumā iekļautajam
finansējuma plānam un projekta
budžeta kopsavilkumam. Dome
novirzīs Ls 950,40 (deviņi simti piecdesmit četri lati un 40 santīmi) no
2011.gada budžetā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
paredzētiem līdzekļiem SIA „Sk-

Dome uzņēma 2 personas dzīvokļu
rindā Skrundas novadā, kas ar
dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā, bet 2- kā personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināmas vispirms. Dome
pagarinās dzīvokļa telpas līguma ar
J.S par dzīvokli Rudbāržu pagastā līdz
sešiem mēnešiem. Dome nepagarinās
sociālā dzīvokļa īres līgumu ar
J.K., Skrundā. Dome nolēma anulēt
deklarētās dzīves vietas 2 personām
Nīkrāces pagastā.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome nolēma ierakstīt dzīvokli
Nīkrāces pagastā zemesgrāmatā uz
Skrundas novada pašvaldības vārda.

Dome apstiprināja saimniecības Dāvi,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
un atdalāmajam zemes gabalam 5,3
ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu
Priežkalni, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads ar zemes lietošanas mērķi
– lauksaimniecība.
Dome apstiprināja telpu grupai
Kuldīgas ielā 6, Skrundā, Skrundas
novadā adresi Kuldīgas iela 6-2,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Dome nolēma izveidot ēku – būvju
īpašumu un ēkai (sūkņu mājai ar
rezervuāriem), kura atrodas uz zemes
gabala Cērpiņu ūdens ņemšanas vieta,
Skrundā, Skrundas novadā, piešķirt
adresi Cērpiņu ūdens ņemšanas
vieta, Skrunda, Skrundas novads,
LV – 3326.

Citi jautājumi

Dome pagarinās līdz 2016. gada
1. martam ar Nodarbinātības valsts
aģentūru noslēgto telpu Kuldīgas
ielā 6 - 6, Skrundā, Skrundas novadā,

Plūdu rīcības komisija

Iespējamo plūdu Ventā 2011.gada pavasarī Skrundas novada rīcības komisija.
Amata nosaukums

Tālrunis

Vilnis Grāvelis

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors

29258421, 63331555, 63331154

Aldis Zalgauckis

Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītājs

26318119, 63300881, 63300871

Benita Lielāmere

Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja

29378621, 63354554

Dainis Eisaks

Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs

28319185, 63354352, 63354357

Nellija Kleinberga

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

26444311, 63331555

Rūta Ēķe

Skrundas arodvidusskolas direktore

29468199, 63336145

IEŅĒMUMI
1.

2.
3.
4.

Nodokļu ieņēmumi
t.sk. iedzīvotāju ieņēmumu nodoklis

903 539
157 357

Nenodokļu ieņēmumi

Strādāju, lai cilvēkiem būtu labāk

SKRUNDA

attieksmi un atklātību pret sevi.
Paldies par to!
Iedzīvotāju vēlmes, vajadzības un
cerības attiecībā uz centra darbu ir tik
dažādas! Man ir izveidojusies vīzija,
kā turpmāk organizēt centra darbu.
Es vēlos, lai centrā var tikties dažādi
ļaudis, bet, lai tas kļūtu par atbalstu tieši cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu tuviniekiem.
Centra galvenais uzdevums ir
pulcēt cilvēkus, kuriem dažādu
traucējumu dēļ šobrīd ir ierobežota
iespēja doties uz izglītības iestādēm
vai darba vietām. Tam jākļūst par
draudzīgu tikšanās vietu personām
ar funkcionāliem traucējumiem, kur
saturiski pavadīt brīvo laiku, iegūt
zināšanas un attīstīt sociālās iemaņas,
nostiprināt fiziski un garīgi savu
ķermeni. Paldies tiem, kas ir devuši
par sevi ziņu! Taču negribas ticēt, ka

NĪKRĀCE
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viņu ir tik maz! Uzdrošinieties un noticiet, ka centra aktivitātes var sniegt
atbalstu Jums un Jūsu tuviniekiem!
Pa šo laiku ir izdevies apstiprināt
centra nolikumu un sagatavot centra
pamata dokumentāciju, piesaistīt
ārstnieciskās vingrošanas speciālistu
un masierus, uzsākt lietot trenažierus.
Centrā tiek plānotas dažāda veida
aktivitātes (semināri, atbalsta grupas,
nodarbības) visiem Skrundas novada
iedzīvotājiem. Aicinu būt aktīviem
un izmantot šīs iespējas, jo gribam
Jūs, Skrundas novada iedzīvotāji,
iepazīstināt ar labām un Jums varbūt
ne tik ļoti pazīstamām, bet noderīgām
iespējām kā pasaku terapija, joga,
atbalsta grupas un citi semināri un
prezentācijas. Man gribētos iekustināt
cilvēkus tikties un darboties kopīgi,
dalīties ar savu pieredzi un zināšanām.
Tā ieguvēji būs visi! Gan tie, kas

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

16700

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

235 189
1 851 189

t.sk. mērķdotācijas izglītībai

682 149

Mērķdotācijas sociālo pasākumu nodrošināšanai

5.

Vilnis Grāvelis, Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors

1 060 896

Nekustamā īpašuma nodoklis

53 000

Dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda

664 949

Dotācijas ES finansēto projektu īstenošanai

451091

Pašvaldības budžeta transferti

33 280

Kopā

Ārkārtas situācijā zvanīt 112 (glābēji, ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība). Skrundas novada robežās plūdu gadījumā
palīdzība piesakāma pa jebkuru no minētiem telefoniem.

Alternatīvās
aprūpes dienas
centrā nostrādāti
jau divi mēneši.
Darbs Skrundā
man piedāvā
iespēju radoši
izpausties izzināt, organizēt
un veidot, liekot lietā visas savas
zināšanas un bagāto pieredzi. Tas man
ir kārtējais izaicinājums dzīvē.
Šis laiks ir bijis notikumiem
piesātināts un emocionāli bagāts.
Bija daudz tikšanos ar Skrundas
novada iedzīvotājiem, nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem un dažādu
iestāžu darbiniekiem. Vēlējos izprast
iedzīvotāju vajadzības. Centos apkopot cilvēku redzējumus un vēlmes, kā
šis centrs varētu darboties. Uzklausot
man uzticētos stāstus, sajutu godīgu

Informāciju sagatavoja projektu
speciāliste Kristīne Vērdiņa

Skrundas novada pašvaldības 2011. gada pamatbudžets

Izvērtējot šīs ziemas laika apstākļus un biezo sniega segu, ar Skrundas novada domes priekšsēdētājas rīkojumu
izveidota iespējamo plūdu Ventā rīcības komisija. Ir apzinātas kritiskākās iespējamo plūdu vietas, ēkas un piesaistīta
tehnika ārkārtas situāciju gadījumā cilvēku un mājlopu izvietošanai. Plūdu draudu gadījumā māju iedzīvotāji tiek
lūgti pievērst pastiprinātu uzmanību straujām ūdens līmeņa izmaiņām. Ārkārtas situāciju gadījumā palīdzību pieteikt
pa publicētajiem telefonu numuriem.
Vārds, Uzvārds

nomas līgumu, nemainot iepriekšējā
telpu nomas līguma nosacījumus
(nomas maksa mēnesī Ls 0.70/m2,
neieskaitot PVN). Dome iznomās
ģimeņu biedrībai Ventmalas, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, uz 5
gadiem telpas Sākumskolā, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, 31.7 m2
platībā, nosakot telpu nomas maksu
Ls 0.08/m2, kā arī piekrita, ka ģimeņu
biedrība Ventmalas reģistrē savu
adresi Sākumskolā, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā.
Dome vienbalsīgi nolēma nebalsot
par lēmumu „atļaut biedrībai „B&K
Rallijs” organizēt LR čempionāta
3.posmu rallijsprintā sporta
automašīnām, ātrumposmiem izmantot autoceļus Rudbāržu un Nīkrāces
pagastos, Skrundas novadā”, jo tika
saņemtas pretenzijas no Skrundas
novada iedzīvotājiem par rallija
rīkošanu.

3 179 254

IZDEVUMI
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vispārējie valdības dienesti

417 225

Sabiedrības kārtība un drošība

35 483

Ekonomiskā darbība

160 500

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

479 328

Veselība

144 951

Atpūta , kultūra un reliģija

204 986

Izglītība

1 335 866

Sociālā aizsardzība

413 022

Kopā
dalās, gūs gandarījumu un pozitīvu
pieredzi, gan tie, kas iesaistīsies un
mācīsies. Atcerēsimies savu senču
vakarēšanas tradīcijas! Tieši kopā
būšana un darbošanās cilvēkos raisa
pozitīvas emocijas un mobilizē katra
iekšējos resursus! Un tas ir tas, kas
mums visiem šajā grūtajā laikā ir
nepieciešams un nemaksā bargu
naudu. Varbūt ir pienācis laiks mums
katram dalīties ar savām zināšanām
un sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, jo
Skrundā ir vieta - alternatīvās aprūpes
dienas centrs, kur to darīt.
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3 251 361

Visvairāk šajos mēnešos mani
priecēja māmiņu, kuru aprūpē ir
nepilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem, dzīves
prieks, apņēmība un neatlaidība, ar
kuru viņas darbojas, lai uzlabotu savu
bērnu dzīves kvalitāti. Novēlu katram Skrundas novada iedzīvotājam
tik daudz spara un apņēmības, cik
viņām!
Daina Ābele
Alternatīvās aprūpes dienas
centrs Kalēju iela 4, Skrunda
Tālr.: 63321311, 29407389
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SKRUNDAS NOVADS
Sākas pieteikšanās mecenātu stipendijām

www.skrundasnovads.lv

No 1. līdz 21.martam 12.klases abiturientiem, topošajiem Latvijas Universitātes (LU) studentiem, iespējams pieteikties LU Fonda stipendiju programmai „Ceļamaize 2011 un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija”, aizpildot on-line
anketu mājas lapā www.fonds.lv.
Stipendija paredzēta sabiedriski aktīviem un motivētiem topošajiem studentiem, kuriem ir nepietiekams finansējums
studiju nodrošināšanai, bet možs prāts, skaidra nākotnes vīzija un labas sekmes mācībās. Stipendijas apjoms ir 1500
lati, ko var izmantot gan mācību maksas, gan ikdienas tēriņu segšanai (dzīvošanas izdevumiem un sevis intelektuālai
pilnveidei).
Lai pieteiktos stipendijai, līdz 21.martam mājas lapā www.fonds.lv jāizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa,
noteikta parauga CV, jāpievieno 11.klases liecība (jāieskenē) un rekomendācija no vidusskolas direktora vai ārpusskolas
un interešu izglītības iestādes vadītāja (jāieskenē), rekomendācija no pašvaldības sociālā darbinieka (jāieskenē); izziņa
no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai apgrūtināto sociālo stāvokli (jāieskenē) un citi
dokumenti, kas varētu palīdzēt iegūt stipendiju.
Pieteikumus no 24.marta līdz 7.aprīlim izvērtēs komisija neklātienē, uz otrās kārtas intervijām ar komisiju klātienē
tiks aicināti labākie pretendenti (no 11.aprīļa līdz 6.maijam). Stipendiāti 2011./2012.akadēmiskajam gadam būs zināmi
16.maijā.
Papildu informācija: Laine Dobulāne, Tālr. 672 44 120, e-pasts: laine.dobulane@fonds.lv

Video lekcijas alternatīvās aprūpes dienas centrā

Vai Tu esi padomājis un zini, kādi psiholoģiskie attiecību līkloči ir jāizdzīvo, lai veidotu savu laimīgu un stabilu
ģimeni? Ja vēlies par to padomāt un uzzināt vairāk, tad gaidīsim Tevi alternatīvās aprūpes dienas centrā (Kalēju iela
4, Skrunda) ceturtdienu vakaros plkst. 18.00 uz stundu ilgu video lekciju, sākot ar šā gada 3.martu.
Video lekcijā latviešu valodā stāsta par vecāku un jauno cilvēku, kuri uzsāk ceļu uz patstāvīgas dzīves un savas
ģimenes veidošanu, neizbēgami izejamiem savstarpējo attiecību posmiem, uzvedību un jūtu gammu. Video lekcijas
stāstījums tiek akcentēts ar fragmentiem no mākslas un multiplikāciju filmām. Lekcijās apskatīto jautājumu un terminu
skaidrojumu laikā dažreiz tiek informatīvi dota norāde, kur par to var lasīt Bībelē.
Video lekciju kurss ir veidots kā interesants mācību materiāls, kurš rosina domāt un analizēt redzēto, izdarīt
secinājumus katram priekš sevis. Kurss sastāv no 12 atsevišķām lekcijām par šādām tēmām:
Atstāšana (kā atstāt savus vecākus un doties patstāvīgā dzīvē) – 03.03.2011.Pieķeršanās – 10.03.2011. Palīgs 17.03.2011. Pakļaušanās - 24.03.2011. Līderis ģimenē - 31.03.2011. Savas sievas mīlēšana – 07.04.2011. Jaunie radi
– 14.04.2011. Nauda – 21.04.2011. Sekss – 28.04.2011. Romantiskā mīlestība – 12.05. 2011. Saskarsme – 19.05.2011.
Uzticība – 26.05.2011.
Daina Ābele
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrs (AADC)
piedāvā (Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326.
Tālrunis 63321311, 29407389)
Novuss
Sākot ar 2. martu, katru trešdienu no pl.14.00 būs iespējams uzspēlēt
novusu, apgūt novusa spēles noteikumus. Vada brīvprātīgā Biruta Ventniece. Bezmaksas pasākums.
23.martā pl.13.00 AADC tiks organizēts novusa turnīrs skolēniem.
Dekupāža aplīmēšanas tehnikā
10.martā pl.16.00 AADC – dekupāžas nodarbību vadīs A.Vītola. Līdzi
nepieciešamais: jebkura materiāla priekšmets, kuru vēlas nodekorēt
(puķupods, šķīvis, krūze, foto rāmītis); interesantas salvetes, PVA līme,
ota. Bezmaksas pasākums.
Šahs
17.martā pl.16.00 AADC būs iespējams uzspēlēt šahu un atsaukt
atmiņā spēles noteikumus. Šaha pēcpusdienu vadīs Inita Kirše. Līdzi
ņemt šaha galdiņu, ja tāds ir, bet, ja galdiņa nav, tad jauku garastāvokli.
Bezmaksas pasākums.
Rokdarbi
Sākot ar 7. martu, katru pirmdienu no pl.10.00-13.00 notiks rokdarbu
nodarbības (adīšana, tamborēšana). Tiek aicināti interesenti.
Romantiska tikšanās sievietēm
28.martā pl.17.00 Ieva Gerdena aicina sievietes uz romantisku vakaru,
kura gaitā notiks muzikāli priekšnesumi un sarunas par sievietes būtību.
Līdzi jāņem: jauks noskaņojums un neliels cienastiņš. Pieteikties līdz
24.martam pa t. 63321311.
Ārstnieciskā vingrošana, trenažieri
AADC aicina pieteikties: uz ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām
grupās līdz 4 personām vai individuāli, uz trenažieru zāles izmantošanas
instruktāžu. Nodarbības vadīs Gunita Sandule. Nodarbības notiek otrdienu
un ceturtdienu vakaros, kā arī piektdienās. Pieteikšanās pa t. 29158036.

Novada
dzimtsaraksts ziņo

Februārī reģistrēti 2 jaundzimušie
– 1 meitenīte Raņķu pagastā un 1
Nīkrāces pagastā;
Mūžībā aizgājuši 7 novada cilvēki:
3 Skrundas pagastā, 1 Rudbāržu
pagastā, 2 Raņķu pagastā, 1 Skrundā.
Skumīgi, ka 4 no tiem bija cilvēki
spēka gados.

Aicina uz ģimeņu
vakaru

2. aprīlī pl.19.00 Skrundas kultūras
namā Skrundas novada dzimtsarakstu
nodaļas un kultūras nama darbinieki
aicina uz ĢIMEŅU VAKARU.
Atnāciet padejot, tikties ar interesantiem cilvēkiem, līdzi paņemiet
groziņu ar kārumiņiem pēc savas
izvēles. Dalības maksa- Ls 5.00
ģimenei. Ģimeņu vakarā varat sagādāt

jaukus pārsteigumus sev, radiem
un draugiem, informējot iepriekš
dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par
skaistām laulību jubilejām vai citiem
interesantiem ģimenes svētkiem!
T.63350453 vai 26334229, e-pasts
dace.gravele@skrunda.lv . Būtu
vēlams dalību ģimeņu vakarā pieteikt
līdz 25. martam. To var izdarīt pa jau
minētajiem saziņas līdzekļiem, kā arī
pa t.63331556.

Lepojamies!

28.janvārī starpnovadu vides projektu olimpiādē Skrundas vidusskolas
9.a klases skolniece Ērika Buliņa
ieguva 1.vietu. Darbs izvirzīts valsts
Vides projektu
olimpiādei. Ēriku olimpiādei sagatavoja skolotāja Inese Pickaine.
Savukārt 18.februārī starpnovadu
matemātikas olimpiādē Skrundas vidusskolas 8. a klases skolniece Baiba

Kliemane ieguva 1.vietu, bet Klāvs
Elgars Benefelds 2.vietu. Skolēnus
olimpiādei sagatavoja skolotāja Inguna Bloka.

Lepojamies!

18.februārī Emiļa Melngaiļa
Liepājas Mūzikas vidusskolā notika Liepājas reģiona mūzikas skolu
audzēkņu konkurss vijoļspēlē Es
protu un varu. Skrundas mūzikas
skolas 5.vijoļspēles klases audzēkne
Annija Elizabete Meija ieguva III
vietu (skolotāja- Sandra Nikovska).

Lepojamies!

23.februārī notika Liepājas reģiona
mūzikas skolu audzēkņu radošā skate
ģitāras spēlē. Skrundas mūzikas
skolas skolēniem Ancei Timbarei
(2.ģitāras klase)- III vieta, Annijai
Kliemanei (3.ģitāras klase)- III vieta,
Edgaram Vītolam (6.ģitāras klase)III vieta, Klāvam Elgaram Benefeldam (6.ģitāras klase)- atzinība,
Baibai Kliemanei (6.ģitāras klase)atzinība. Ģitāristu ansamblim, kurā
spēlēja Klāvs Elgars Benefelds un
Baiba Kliemane, II vieta. Ģitāristu
skolotāja- Jolanta Brača.

Pieņem klientus

Lauku attīstības speciālista klientu
pieņemšanas laiks Skrundas novada
domē: pirmdienās no pl.8.00-16.00;
ceturtdienās no pl.8.30-16.00.

Piedalies Monētu
nedēļā

No 7.- 20. martam Skrundas pilsētas
bibliotēka aicina piedalīties Latvijas
Bankas aptaujā Latvijas gada monēta
2010. Šī ir unikāla iespēja ikvienam
Latvijas iedzīvotājam piedalīties
aptaujā un atdot savu balsi par vienu no piecām monētām. Aicinām
arī visus interesentus piedalīties
krustvārdu mīklas Latvijas gada
monēta 2010 minēšanas konkursā,
lai iegūtu iespēju izvēlēties sev kādu
no 5 pagājušā gada piemiņas un jubilejas monētām. Dalība krustvārdu
mīklas konkursā ievērojami palielina dalībnieka izredzes iegūt balvu.
Sīkāka informācija bibliotēkā.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde.
Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā, Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

2011. gada 4.marts

Notikumu kalendārs

Skrundā
Skrundas kultūras nama 50. jubilejas gadā 5. martā pl.18.00 kultūras
namā koru sadraudzības koncerts „Mēs tikāmies martā…” Piedalās:
jauktais koris „Ogre” (diriģents J. Zirnis), Latvijas Lauksaimniecības
universitātes koris „Ozols” (diriģents G.Galiņš), Brocēnu novada vīru
koris „Brocēni” (diriģents Ē.Budēvics) un Skrundas kultūras nama
sieviešu koris ”Sonante”. Ieeja par ziedojumiem.
5.martā pl.13.00 Skrundā pie vecā universālveikala notiks skrējiens
7cm augstpapēžu kurpēs. Aicinām amatiermākslas kolektīvus, Skrundas pilsētas iestāžu darbiniekus, uzņēmējus un ģimenes atbalstīt
Starptautisko Sieviešu dienas ieskaņu Skrundā.
6.martā pl.10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē mix (jauktās)
komandu sacensības volejbolā (3 vīrieši + 1 sieviete). Pieteikties līdz
5.matam Skrundas novada sporta pasākumu organizatorei Aivitai
Emerbergai pa t.29570360. Dalības maksa Ls 0,50 no dalībnieka.
11. martā plkst. 22.00 kultūras namā diskotēka.
13. martā kultūras namā Kurzemes senioru koru kopmēģinājums.
19. martā plkst. 18.00 skrundenieka Ainara Bumbiera koncerts
„Nebaidies uzdrīkstēties ”. Koncertā piedalīsies Ainars un draugi.
Ieeja- Ls 3.00. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē katru darba
dienu no pl.10.00 – 16.00. Vakarā biļetes var iegādāties pie dežuranta.
20.martā kultūras namā Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novada
deju kolektīvu skate.
21.martā no pl.10.00 - 16.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
plānota atvērto durvju diena interesentiem.
25.martā pl.17.00 pie piemiņas vagona komunistiskā genocīda upuru
atceres brīdis. Pl.18.00 Skrundas kultūras namā filmas Mājupceļš
pirmizrāde .
27. martā pl.14.00 Riči un Anna Dribas jaunā šovprogrammā
Mūzikas krāsas . Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē katru
darba dienu no pl.10.00 – 16.00. Vakarā biļetes var iegādāties pie
dežuranta.
1.aprīlī pl.18.00 amatierteātra SAAN 5 gadu jubileja. Pirmizrāde
Astoņas mīlošas sievietes.
9.aprīlī pl.19.00 Vara Vētras koncerts Pārdodu vēju un zirgu vēl
klāt. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras nama kasē katru darba dienu
no pl.10.00 – 16.00. Vakarā biļetes var iegādāties pie dežuranta.
19. aprīlī Skrundā, Kuldīgas ielas 4 pagalmā pie SIA “Jāņa Brikmaņa
aptieka”, notiks mobilā mamogrāfa izbraukums. Pierakstīšanās pa
t.67144031 vai 67143550
Nīkrācē
5.martā pl.12.00 Atpūtas centrā notiks zolītes turnīrs jauniešiem,
kā arī kāršu spēles “Cūkas” turnīrs. Dalības maksa- Ls 1.00. Papildus
informācija- 63354554 vai personīgi pie Ilonas.
8. martā pl.15.00 “Tulpīšu svētki!” 70. - 80. gadu stilā - Nīkrāces
saieta nama svinīga darbības uzsākšana. Gaidīsim viesus, tērptus tā
laika stilā. Līdzi ņemt groziņu un labu garastāvokli!
12.martā pl.12.00 Nīkrāces pamatskolā notiks ģimeņu sporta diena.
Dalības maksa ģimenei- Ls 0.50. Papildus informācija- 63354554 vai
personīgi pie Ilonas.
17. martā pl.16.00 saieta namā seminārs “Zāļu tējas mūsu veselībai”.
Nodarbību vadīs Inese Ivāne
19. martā pl.19.00 atpūtas centrā vokālo ansambļu sadziedāšanās
koncerts “Kad sirdī pavasaris skan”. Pēc koncerta balle. Ieeja- Ls 2,21. martā pl.17.00 saieta namā Gardēžu klubiņā par veģetāro
uzturu stāstīs Inese Ivāne. Līdzi jāņem katram pēc saviem uzskatiem
veģetārais ēdiens.
25. martā pl.16.00 atceres brīdis komuistiskā genocīda upuriem pie
piemiņas akmens Lēnās.
26.martā pl.12.00 atpūtas centrā notiks zolītes turnīra 1. kārta.
Dalības maksa- Ls 1.00. Papildus informācija- 63354554 vai personīgi
pie Ilonas.
Rudbāržos
9. martā pl.18.00 kultūras namā Starptautiskajai sieviešu dienai
veltīts koncerts Mirklis. Piedalās Skrundas sieviešu vokālais ansamblis
Romance.
11. martā pl.22.00 Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts atpūtas
vakars ar groziņiem! Ieeja- Ls 2.25.martā pl.15.30 Rudbāržos pie piemiņas akmens komunistiskā
genocīda upuru atceres brīdis.
No 18.marta līdz 1.aprīlim Rudbāržu pagasta bibliotēka un kultūras
nams izsludina fotokonkursu “Jautrais mirklis”, kurā var piedalīties
ikviens interesents ar saviem fotoattēliem. Formāts nav noteikts.
Fotoattēlus iesniegt Rudbāržu pagasta bibliotēkā Mārītei Kviesei.
Konkursa noslēgumā notiks pasākums, kurā tiks noteiki uzvarētāji.
Raņķos
6.martā pl.14.00 pagasta pasākumu zālē Starptautiskajai sieviešu
dienai veltīta modes skate. Sieviešu modes savos tērpos aicinām
demonstrēt gan meitenes, gan sievietes, gan zēnus, gan vīriešus.
Interesantākajiem modeļiem būs pārsteiguma balvas.
8.martā pl.17.00 bibliotēkā mācīsimies gatavot dekoratīvu auduma
ziedu. Līdzi ņemt adatu, šķēres un Ls.0.50. Sīkāka informācija pie
A. Zemes.
11.martā pl.22.00 pagasta pasākumu zālē diskotēka. Ieeja- Ls 1.00
No 21.– 25.martam pl.14.00 ģimeņu centrā prāta un veiklības nedēļa.
Būs domino, vingrošana ar riņķi, lēkšana ar lecamauklu, šautriņas.
Pieteikties ģimeņu centrā vai pie A. Zemes.
25.martā pl.17.00 piemiņas brīdis pie represēto akmens.

