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Labdien, lasītāj!

Justīne Knopkena, 
jaunatnes darbiniece Nīkrāces 
pagastā

Projekti izglītībā - nozīmīgs atbalsts
Šķiet, tikko iedvesmas un apņēmī-

bas pilni iesākām jauno mācību gadu. 
Ātri pienācis eksāmenu un mācību 
gada noslēgumu valsts pārbaudes dar-
bu brīdis, nemanot pietuvojies laiks, 
kad jau domājam par skolu izlaidu-
miem. Mācību gads bijis atšķirīgs no 
citiem ar daudzveidīgu Eiropas Soci-
ālā fonda projektu iespēju pieejamību 
mūsu novada skolēniem. 

Mācās peldēt 
No 2017. gada rudens līdz 2019. gada 

31. decembrim 2.-4. klašu audzēkņi, 
iesaistoties veselības veicināšanas 
projektā, apmeklē peldbaseinu Liepājas 
Olimpiskajā centrā un instruktora uzrau-
dzībā apgūst peldētprasmi. 

Radoša pieeja
 Interesantas aktivitātes skolēniem 

piedāvā arī Valsts izglītības satura centra 
atbildībā esošais projekts – radošu pieeju 
STEM (matemātika, dabaszinātnes (fi-
zika, ķīmija, bioloģija) un tehnoloģijas) 
mācību priekšmetu apguvei. Matemātiku 
meistarklasēs apguva Skrundas vidus-
skolas 5.-7. klases skolēni un Nīkrāces 
pamatskolas 5.-6. klašu skolēni. Ap-
meklēts ZINOO centrs Liepājā, kur gan 
Nīkrāces pamatskolas, gan Skrundas 
vidusskolas 5.-6. klašu skolēni piedalījās 
nodarbībā “Gudrais plastilīns”. Savukārt 
Nīkrāces pamatskolas 7.-9. klašu skolēni 
un Skrundas vidusskolas skolēni ZINOO 
centrā apmeklēja nodarbību “Atkritumu 
pārstrāde un enerģijas ieguve”. Martā 
skolēnus sagaida interesantas STEM mā-
cību priekšmetu meistarklases. Projekta 
koordinatore Skrundas novadā ir Elīna 
Linkovska (elina.linkovska@skrunda.
lv, t.29464785).

Karjeras atbalsta pasākumi
No 2017. gada septembra Skrundas 

vidusskola un Nīkrāces pamatskola  ir 
iesaistījušās Eiropas Savienību fondu 
darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā at-
balsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” 
projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs”, kā arī uz atsevišķiem 
pasākumiem tiks pieaicināti Jaunmuižas 
pamatskolas 7.-9. klašu izglītojamie. 

Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 30. 
decembrim, un tā mērķis ir uzlabot pie-
eju karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti 
dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri 
ir saistīti gan ar darba pasaules iepazī-
šanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras 
lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma 
veikšanu, iepazīšanos ar izglītības ie-
spējām. Projekta ietvaros ir iespējams 
saņemt finansējumu karjeras atbalsta 
pasākumiem un sabiedriskā transporta 
izdevumu apmaksai. 

Februārī viens Nīkrāces pamatskolas 
un divi Skrundas vidusskolas izglī-
tojamo pārstāvji apmeklēja semināru 
“Karjeras iespējas iekšlietu un aizsar-
dzības jomās” Brocēnu vidusskolā, kuru 
organizēja Valsts izglītības attīstības 
aģentūras informācijas un karjeras atbal-
sta departaments. 23. februārī Nīkrāces 
pamatskolas 8., 9. klašu un Skrundas 
vidusskolas 11., 12. klašu audzēkņi 
Rīgā apmeklēja izglītības izstādi “Skola 
2018”. Nodarbības, radošie semināri un 
citas aktivitātes turpināsies. Skrundas 
novada atbildīgā par karjeras projekta 
pasākumiem ir Inga Rence - Remte 
(t.29163537).

Pilnveido profesionālās 
kompetences

Strādājošiem vai pašnodarbinātiem 
iedzīvotājiem vecumā no 25 gadiem 
no 12.marta līdz 13.aprīlim būs iespēja 
pieteikties mācībām projektā “Nodarbi-
nāto personu profesionālās kompetences 
pilnveide” - izvēlēties apgūt kādu no 
izglītības programmām, kuras iedzīvo-
tājiem pieejamas ar ES fondu atbalstu. 
Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES 
fondi un valsts, savukārt strādājošajiem 
iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdz-
maksājums, kuru var apmaksāt arī darba 
devējs. Līdzmaksājuma lielums var būt 
no nepilniem desmit līdz pat vairāk 
nekā 100 eiro, tas atkarīgs no izvēlētās 
programmas. Maznodrošinātajiem un 
trūcīgajiem mācības ir pilnībā bez mak-
sas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai 
mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar 
invaliditāti - asistenta vai surdotulka 
izmaksu kompensācija.

Projekts piedāvā profesionālās tālāk-
izglītības, profesionālās pilnveides un 
neformālās izglītības programmas. Ar 
tām pieaugušie var ne tikai celt savu eso-
šo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, 
bet arī apgūt citas darba tirgū pieprasītas 
profesijas 12 tautsaimniecības nozarēs: 
tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un 
ādas izstrādājumu ražošana; pārtikas 

rūpniecība un lauksaimniecība; ēdinā-
šanas pakalpojumi un tūrisms; drukas 
un mediju tehnoloģijas; transports un 
loģistika; enerģētika; ķīmiskā rūpniecī-
ba; kultūra; būvniecība; kokrūpniecība; 
elektronisko un optisko iekārtu ražošana, 
informācijas un komunikācijas tehno-
loģijas; metālapstrāde, mašīnbūve un 
mašīnzinības. Mācības varēs apvienot 
ar darbu, un tās plānots uzsākt 2018. 
gada jūnijā (aktivitātes norises laiks var 
mainīties).

No 9.marta vietnē www.macibaspie-
augusajiem.lv būs pieejami mācību 
piedāvājumi. Seko līdzi! Ja kāds no 
ieinteresētajiem strādājošajiem jūt, ka 
nepieciešams padoms vai karjeras kon-
sultācija turpmākās karjeras veidošanā 
un piemērotāko mācību izvēlē, aicinām 
vēl pirms pieteikšanās izsludināšanas 
izmantot iespēju pieteikties karjeras 
konsultācijai pie projekta sadarbības 
partnera Nodarbinātības valsts aģentūras 
karjeras konsultantiem. 

Ja nepieciešama palīdzība, atbalsts, 
papildu informācija saistībā ar mācību 
iespējām projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”, 
sazinies ar projekta koordinatori Skrun-
das novadā Baibu Eversoni (baiba.ever-
sone@skrunda.lv, t.29852292).

Individuāls atbalsts skolēniem
Individuāls atbalsts skolēniem pieej-

ams projektā “PuMPuRS”. Pieejamas 
papildu konsultācijas mācību priekš-
metos, kā arī speciālistu konsultatīvais 
atbalsts.

Līdz šim brīdim konsultatīvais atbalsts 
sniegts 12 skolēniem. Par papildu iespē-
jām vecāki var interesēties gan skolā, 
gan pie projekta koordinatores Ingas 
Flugrātes (inga.flugrate@skrunda.lv, 
t.27839913).

Mākslas studija
Arī Skrundas novada Mākslas studijā 

darbs neapstājas ne mirkli. Tiek pabeigti 
iesāktie darbi un uzsākti jauni. Iepriek-
šējo izstādi studijas telpās nomainījusi 
jauna izstāde ar dalībnieku jaunākajiem 
darbiem. Uz Snēpeles bibliotēku aizceļo-
jusi enkaustikas darbu izstāde. Gobelēni 
- gan lielie, gan mazie - atrodas izstādē 
Raņķu bibliotēkā. Ēnu dienas ietvaros  
Mākslas studijā ciemojās Nīkrāces 
pamatskolas skolēni, viņi iepazinās ar 
studijas darbu, apskatīja izstādi un arī 
paši darbojās praktiski. Mākslas studi-
jas dalībnieces Daces Štālbergas darbs 
„Rudzupuķes” aizceļoja uz Igauniju kā 
sveiciens Igaunijas dzimšanas dienā.

Ventas valoda
Izmaiņas ir ikgadējā Skrundas novada 

Domes un Skrundas vidusskolas radošās 
pašizpausmes projekta „Ventas valoda” 
jaunrades darbu konkursā. Sākot ar 
šo gadu, tiek uzaicināti piedalīties arī 
citu novadu, kur cauri tek Venta,  skolu 
audzēkņi. Šogad uzaicināts Kuldīgas 
novads. Skolēni tiek mudināti ikdienā 
saskatīt interesanto, neparasto un savda-
bīgo Kuldīgas, Skrundas apkaimes dabā 
un cilvēkos, kā arī vērot, analizēt, izpētīt 
un izteikt pārdomas, savu vērtējumu par 
norisēm sabiedrībā.

Pārmaiņas skolu tīklā
Pārmaiņas šajā mācību  gadā ir Skrun-

das novada skolu tīklā. Ar 1. martu savu 
darbu beidz Oskara Kalpaka Rudbāržu 
sākumskola. Paldies darbiniekiem par 
godprātīgi veikto darbu! Skrundas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepzie-
diņš” obligātās pirmsskolas apmācības 
sešgadīgo bērnu grupa no 2018. gada 1. 
septembra atradīsies Skrundas vidussko-
las telpās. Par Jaunmuižas pamatskolas 
audzēkņu turpmākajām izglītības ie-
spējām notiek diskusijas ar vecākiem, 
skolu pārstāvjiem, bet lēmums vēl nav 
pieņemts.

Teksts - Inga Flugrāte, Skrundas 
novada pašvaldības Izglītības 

nodaļas vadītāja

Fiziskās personas, kuras vēlas 
iesniegt gada ienākumu deklarā-
ciju par 2017. gadu, lai saņemtu 
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli par attaisno-
tajiem izdevumiem par izglītību 
un ārstnieciskajiem pakalpo-
jumiem, var to izdarīt no 2018. 
gada 1.marta līdz 2021. gada 
16. jūnijam elektroniski VID 
EDS sistēmā vai papīra formātā 
VPVKAC.

Visu 2018. gadu var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli arī par 2015. un 
2016. gadu, bet līdz 2018. gada 
16. jūnijam arī vēl par 2014. 
gadu.

INFORMĒ

Tikšanās ar 
iedzīvotājiem

Skrundas novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus uz tikšanos 
ar Skrundas novada domes 
deputātiem un pašvaldības 
speciālistiem. 

14.martā pl.17.30 - Raņķu 
pagasta pārvaldes zālē.

Uz tikšanos pl.17.15 tiks 
nodrošināts transports no Smilgām.

15.martā pl.16.00 - Lēnās; 
pl.17.30 - Nīkrāces atpūtas centrā.

20.martā pl.17.30 - Skrundas 
kultūras namā

21.martā pl.16.00 - Sieksātes 
bibliotēkā; pl.17.30 - Rudbāržu 
kultūras namā.

22.martā pl.17.30 - Jaunmuižas 
pamatskolā.

27.martā pl.17.30 - Pumpuros.
28.martā pl.16.15 - Plostniekos; 

pl.17.15 - Kušaiņos pie 
trenažieriem; pl.18.00 - Ciecerē pie 
SIA “Inita” veikala.

Lai tikšanās noritētu raitāk un 
Skrundas novada domes deputāti 
un pašvaldības speciālisti varētu 
labāk sagatavot atbildes, aicinām 
jautājumus savlaicīgi sūtīt uz 
e-pasta adresi dome@skrunda.lv.

Tuvojas pavasaris, un ar prieku varu 
teikt, ka jau trešo mēnesi Nīkrāces 
pagastā pildu jaunatnes darbinieka 
pienākumus. 

Daudzi uzdod jautājumu – kas ir 
darbs ar jaunatni? Kāds tam ir mērķis? 
Tas ir darbs, kura pamatuzdevumi ir 
vairāki: atbalstīt un veicināt jauniešu 
iniciatīvas, nodrošināt iespēju apgūt 
jaunas prasmes neformālās izglītības 
ceļā, kā arī piedāvāt lietderīgas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, veicinot 
saskarsmes un uzvedības kultūras 
veidošanos. 

Ikv iens  i r  dz i rdē j is  jēdz ienu 
“neformālā izglītība”, taču ne visiem 
ir pilnīga izpratne par to. Tā ir izglītība 
ārpus regulētās izglītības sistēmas jeb 
formālās izglītības. Neformālā izglītība 
var rasties gan kā formālās izglītības 
papildinājums, gan kā jauniešu vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem apmācību 
nodrošināšana, radot labvēlīgus 
apstākļus katra jaunieša personības 
attīstībai, ievērojot individuālās spējas, 
intereses, kā arī vecuma īpatnības. 

Mācīties no pieredzes. Mācīties darot 
– attīstīt savas zināšanas un prasmes. 
Neformālā izglītība ir 21. gadsimta 
uzvaras gājiens šajā izglītības sistēmas 
pārmaiņu, tehnoloģiju attīstības un 
modernizācijas laikā, kuram formālā 
izglītība nespēj tik ātri sekot līdzi. 
Sociālo prasmju izmaiņas notiek ik 
dienu, tādēļ cilvēki arvien biežāk gūst 
nepieciešamās zināšanas, prasmes 
un iemaņas, apmeklējot dažādus 
kursus, seminārus, kā arī ārpusskolas 
nodarbības. 

Liels pienesums neformālajai 
izglītībai būs Eiropas brīvprātīgo 
jauniešu viesošanās Skrundas novadā. 
Novada iedzīvotājiem būs lieliska 
iespēja socializēties ar cilvēkiem, 
kuriem ir cita mentalitāte, redzējums 
un valoda. Sadarbojoties veicināsim 
jauniešu iniciatīvas, uzlabosim angļu 
valodas zināšanas, un, kas zina, varbūt 
būs iespēja apgūt pamatus kādai 
svešvalodai. 

Darbs ar jaunatni man nekad nav 
bijis svešs. Vēl mācoties vidusskolā, 
apzinājos, cik svarīgas ir komunikācijas 
un sadarbības prasmes, tāpēc 
iesaistījos Liepājas Skolēnu domes 
darbībā. Kļūstot par prezidenti, bija 
iespēja sadarboties ar vispārizglītojošo 
un profesionālo vidusskolu audzēkņiem, 
sekmējot visu skolu jauniešu sadarbību 
un pieredzes apmaiņu. 

Uzsākot darbu ar Nīkrāces pagasta 
jauniešiem, zināju, ka būs vajadzīgs  
laiks, lai iepazītos un saprastu, ko kopā 
vēlamies sasniegt un kāds ir mūsu 
sadarbības mērķis. Darbojoties kopā, 
spēsim mācīties un pilnveidoties, lai kā 
pilnvērtīgs sabiedrības kopums spētu 
līdzdarboties gan mūsu pagasta, gan 
novada attīstības labā.
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Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde februāra mēnesī turpināja attīrīt grāvjus no aiz-
augušajiem krūmiem. Turpinās darbi pie bīstamo ēku nojaukšanas. 

Februārī Skrundas novada atklāto 6. ziemas sporta spēļu ietvaros Nīkrācē notika 
sacensības hokejā un zemledus makšķerēšanā. PALDIES visiem aktīvajiem dalīb-
niekiem un darbiniekiem, kuri palīdzēja hokeja laukumu tapšanā. Pagastā viesojās 
Snēpeles amatierteātris ar Leldes Stumbres lugu “Plīvurītis ar punktiņiem”. Savukārt 
Nīkrāces amatierteātris “Brinida” priecēja skatītājus Kazdangā ar Jēkaba Janševska 
lugu „Precību viesulis”. Atpūtas centrā notika vaska sveču meistarklase. Saieta namā 
jaunatnes darbinieces Justīnes Knopkenas vadībā jaunieši izgatavoja savas gleznas. 
Tās apskatāmas Jauniešu centrā un Nīkrāces saieta namā. 

Informāciju sagatavoja 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā
Raņķu pagastu šajā periodā skar būtiskas pārmaiņas. Februāra beigās par Raņķu 

pagasta kultūras pasākumu organizatori sāka strādāt Dace Pušīlova. No1.marta 
Raņķos darbu pārtrauc veikals. Pašreiz ir uzrunāti autoveikalu īpašnieki, lai tie 
apkalpotu arī raņķeniekus, nodrošinot gan pārtikas, gan saimniecības preču iegādi. 
Tiek meklēts uzņēmīgs cilvēks, kurš Raņķu ciematā uzņemtos gāzes tirdzniecību. 
Pasta kastīte patērētā ūdens daudzuma atskaites ievietošanai no 1.marta tiks pārcelta 
uz pagasta pārvaldes teritoriju pie ieejas pastā. 

Raņķos aizvadītas novusa un zoles spēles. Raņķenieki piedalījās arī novada 
novusa un dambretes sacensībās. Martā raņķenieki tiek aicināti uz dambretes un 
tenisa spēlēm. Vēl joprojām katru ceturtdienas vakaru pēc 18.00 bijušā bērnudārza 
telpās var spēlēt galda spēles.

8.marta vakarā pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē daiļā dzimuma pārstāves ar vai bez 
pavadoņiem tiek aicinātas uz Sieviešu dienas pasākumu “Uzplauksti pavasarim!”. 
Pasākumā dzeja un dziesmas Mārtiņa un Imanta izpildījumā. Savukārt 10. martā 
dāmas aicinām uz atraktīvajām sacensībām. 

Jau 14.martā Raņķos būs iedzīvotāju sapulce. Dienaskārtībā iekļauts arī jautā-
jums par autoveikalu, būs tikšanās ar autoveikala nodrošinātāju. Arī Smilgu ciema 
iedzīvotāji tiek aicināti atbraukt uz Raņķiem. Esiet aktīvi, piedalieties, sekojiet līdzi 
afišām un informācijai interneta vietnēs!

Informāciju sagatavoja 
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs

Rudbāržu pagastā 
 Gada īsākais mēnesis ir pagājis pavisam ātri. Ir iestājusies īsta ziema. Algotos 

pagaidu sabiedriskos darbus pagastā veic trīs personas. Viens strādnieks katru die-
nu strādā skolā, lai atbrīvotu telpas Jaunsardzei. Divi strādnieki strādā pie sniega 
tīrīšanas un ceļu kaisīšanas, kā arī parkā kritušo koku savākšanas .

     Palīdzējām pagasta pensionāram sakārtot mitekli dzīvošanai. Gribas pateikt 
lielu paldies Ivaram Grundmanim par palīdzību apkures ierīkošanā, Jurim Melbār-
dim par ikdienai nepieciešamajām mantām, Annai Ivasjukai par siltajām zeķēm un 
cimdiem. Paldies visiem, kuri palīdzēja!

   Pagasta iedzīvotāji varēja noskatīties Rudbāržu amatierteātra “Spēlmaņi” izrādi 
“Draudzes bazārs”, ar kuru viņi piedalījās arī Kurzemes reģionu skatē Ventspilī “Gada 
izrāde 2017.” Jauks bija Meteņdienas pasākums “Slaidi laidu ap meteni” kopā ar 
folkloras kopu “Kamenīte”, kur bērni varēja iet rotaļās un mieloties ar pankūkām. 
Jauniešiem tika organizēta arī Valentīndienas ballīte. Pagasta komandas piedalījās 
arī Skrundas novada ziemas sporta spēlēs.

Informāciju sagatavoja 
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe

Skolu ziņas par februāri
Skrundas vidusskolā 

Februārī Skrundas vidusskolas skolēni aktīvi piedalījušies un ar labiem 
panākumiem startējuši mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un 
konkursos.

Mācību priekšmetu olimpiādes
1.februārī Saldus vidusskolā un Druvas vidusskolā notika valsts 2.posma māj-

turības un tehnoloģiju 19.olimpiāde. Tekstila tehnoloģijās 8.-9.klašu grupā 3.vietu 
starpnovadā ieguva Anete Bumbiere (8.a). Piedalījās Uva Eglīte (9.a), Laura Keita 
Danenberga (9.b), Adriana Rezevska (8.a). Koka un metāla tehnoloģijās piedalījās 
Dāvis Storķis (8.a) un Niks Rainers Ādamsons (9.a). Olimpiādei skolēnus sagatavoja 
skolotāji Aiva Čehoviča un Agris Druvaskalns. 2.februārī skolēni piedalījās valsts 
2.posma matemātikas 68.olimpiādē novadu apvienībā. Ērika Uļjanova (9.b) ieguva 
atzinību, Elīza Janvāre (10.kl.) - 2.vietu, Annija Kliemane (11.kl.) - atzinību, Mairis 
Andersons (12.kl.) - 1.vietu. Skolotājas - Una Ziņģe un Inguna Bloka.

Fizikas 68.valsts 2.posma olimpiādē starpnovadā Mairis Andersons (12.kl.) ieguva 
atzinību. Olimpiādē piedalījās arī Ērika Uļjanova (9.b), Kārlis Dureika (9.b), Dāvis 
Stepanskis (9.a), Ingus Danenbergs (9.b), Rolands Folkheims (9.b), Uva Eglīte (9.a), 
Elīza Janvāre (10.kl.) un Gints Krasausks (12.kl.).  Skolotāji Kristīne Hartmane un 
Agris Druvaskalns.

8.februārī valsts 2.posma krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē novadu apvie-
nībā Igo Radžabovs (12.k.) ieguva 2.vietu. Olimpiādē piedalījās Kevins Matvejevs 
(12.kl.). Skolotāja Irina Fiļipova.

Valsts 2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē novadu apvienībā Ance 
Timbare (11.kl.) ieguva 3.vietu. Piedalījās Arta Kozjura (12.kl.). Skolotāja Jana 
Kozjura.

Valsts 2.posma ekonomikas olimpiādē novadu apvienībā Alise Dorbe (11.kl.) 
ieguva 1.vietu, Dārta Meija (11.kl.) – 2.vietu. Skolotāja Inguna Berga.

Sākumskolas skolēni piedalījās latviešu valodas olimpiādē starpnovadā. Skolu 
pārstāvēja Ansis Timotejs Ābols (1.a), Marta Hartmane (1.b), Emilia Behmane 
(2.a), Alise Zīrupa (2.b), Sabīne Farnaste (3.a), Karlīna Druvaskalna (3.b), Annija 
Grīnberga (4.a), Tīna Jensena (4.b). Skolotājas, kas sagatavoja skolēnus olimpiādei, 
ir Sigita Grundberga, Gita Rēdere, Inga Vingre, Irēna Marita Aļeksejeva, Sarmīte 
Veita, Iveta Labunska, Inguna Muceniece un Gunta Brūvere.

Skolā notika 11.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana. Veiksmīgi 
savus pētījumus aizstāvēja Annija Kliemane un Anete Granta. Annija izvirzīta uz 
darba aizstāvēšanu reģionālā konferencē Liepājā.

16.februārī matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm starpnovadu posmā 5.klašu grupā 
Kārlis Kristiāns Danenbergs ieguva 1.vietu, piedalījās Beāte Folkheima. 6.klašu 
grupā piedalījās Elīza Beāte Bolsunovska. 7.klašu grupā Alisei Annai Rožkalnei 
- 2.vieta, piedalījās Kristaps Zīders. 8.klašu grupā Anetei Bumbierei - 1.vieta. 
Olimpiādei sagatavoja skolotājas Inguna Bloka, Una Ziņģe.

Interešu izglītība
16.februārī skolā notika vokālo ansambļu konkursa “Balsis 2018” 1.kārta. 

1.pakāpes diplomu ieguva 5.-7.klašu meiteņu ansamblis. Ansambļa dalībnieces ir 
Katrīna Paula Baraka (5.b), Anna Kate Leona (5.b), Gerda Eida (6.a), Marta Koļe-
sova (6.a), Laura Kātiņa (6.b), Aivita Nauzere (6.b), Sintija Andersone (6.b), Paula 
Zuntmane (6.b), Megija Jurdža (7.a). Skolotāja Ligita Meždreija, koncertmeistare 
Antra Zuntnere.

2.pakāpes diplomu ieguva 2.-3.klašu meiteņu vokālais ansamblis. Dalībnieces - 
Emilia Behmane (2.a), Emīlija Pavāre (2.a), Samanta Brese (2.a), Gabriela Ekšteina 
(2.a), Rebeka Olga Baumane (2.b), Kate Varanauska (2.b), Grieta Dzene (3.a), Sabīne 
Farnaste (3.a), Amēlija Strazdiņa (3.a), Karlīna Druvaskalna (3.b).

2.pakāpes diplomu ieguva 2.-4.klašu zēnu vokālais ansamblis. Ansamblī dziedāja 
- Krišs Kokmanis (2.a),  Gustavs Vītols-Zariņš (2.a), Kārlis Krūmiņš (2.b), Gustavs 
Liekmanis (2.b), Miks Toms Bents (2.b), Henrijs Strazds (3.a), Kristaps Dāvis Gailītis 
(4.a), Renārs Purpurs (4.a).

Skolotāja Dace Ganiņa, koncertmeistare Antra Zuntnere. Apsveicam!
Sports
Militarizētajās sporta spēlēs skolu jaunatnei “Jaunie Skrundas sargi 2018” 8.-9.

klašu grupā 9.a klases komanda ieguva 2.vietu.
Komandā startēja Enija Lācīte, Diāna Druvaskalne, Jana Strazdiņa, Krista Eliza-

bete Pupura, Ilvis Grīniņš.
Skolas meiteņu un zēnu komandas janvāra beigās piedalījās Kuldīgas novada 

skolēnu sacensībās tautas bumbā. Meiteņu komanda ieguva 2.vietu, zēnu komanda 
- 3.vietu.

20.februārī skolas volejbola komandas piedalījās “TOP” kausa sacensībās vo-
lejbolā Kuldīgā.

Klašu aktivitātes
Tā kā norisinājās Ziemas olimpiskās spēles Phjončhanā,  16.februārī 3.klašu sko-

lēni rīkoja savus Ziemas jautros startus skolas stadionā. Skolēnus atbalstīja klases 
audzinātājas Sarmīte Veita un Iveta Labunska.

Valsts pārbaudes darbi
Skolēniem jau februāra beigās sākās valsts pārbaudes darbi.
6.klases skolēni 21.februārī kārtoja valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā, 

27.februārī – matemātikā un 6.martā – valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 
tiešsaistē.

22.februārī valsts diagnosticējošo darbu ar kombinētu mācību saturu latviešu 
valodā, kas sastāv no rakstu daļas un mutvārdu daļas, kārtoja 3.klases skolēni, bet 
28.februārī – matemātikā.

12.klases izglītojamie valsts pārbaudījumu, centralizēto eksāmenu angļu valodā, 
kārtos 13. un 14.martā.

8.martā pl.18.00 Skrundas vidusskolā gaidāms arī 12.klases skolēnu Žetonu 
(gredzenu) vakars.

Informāciju sagatavoja Inguna Berga, Skrundas vidusskolas direktora 
vietniece informācijas tehnoloģiju jomā

Nīkrāces pamatskolā 
Nīkrāces pamatskola jau otro gadu pēc kārtas aktīvi piedalījās Ēnu dienās. Par 

“ēnām” kļuva 31 skolēns.
Projektu nedēļas laikā skolēni iepazinās ar projektu “ Ēdam atbildīgi” un  sešām 

problēmām, kā mūsu paradumi ietekmē pasauli. Noslēgumā katra klase apskatīja 
vienu no problēmām un prezentēja savus pētījumus. Skolā ir tapis savs “Saules 

pulkstenis”.
14. februāris ir Valentīndiena, tā tika svinēta arī Nīkrāces pamatskolā. Skolā di-

vas dienas darbojās Valentīndienas pasts, un 16. februāra vakarā notika pasākums 
“Sirsniņu virpulis”.

 Zēni un meitenes piedalījās konkursā “Sadarbosimies?”, kurā pa pāriem bija 
jāveic dažādi uzdevumi, piemēram, pēc instrukcijas jāsasien kaklasaite, jānolasa 
dzejolis, jādomā mīļvārdiņi un jāpiešuj poga, jāmin mīklas,u.c.

Pēc konkursa skolēniem bija diskotēka, kuru vadīja skolas audzēknis Elvins Seņko.  
Starplaikos skolēni piedalījās jautrās atrakcijās.

PII “Liepziediņš”
Šajā mācību gadā “Liepziediņu” apmeklē 128 bērni. No 16 skolotājām šajā m.g. 

pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes atjauno 10 skolotājas.
Februāra pirmajā nedēļā par godu sveču dienai katrā grupā ar vecāku atbalstu 

tika organizēta sveču izstāde. Bērni iepazina sveču krāsu un formu daudzveidību 
un apguva ugunsdrošības noteikumus.

Par godu M. Stārastes dzimšanas dienai ikvienai bērnu grupai tika organizētas 
literatūras nodarbības bērnu bibliotēkā. Februāra otrajā nedēļā par godu Valentīn-
dienai iestādē darbojās pastkastīte. Visu nedēļu bērni apguva vēstules rakstīšanas un 
nosūtīšanas iemaņas. Norisinājās arī tradicionālā Valentīndienas diskotēka. 

21. februārī bērnu rītā “Esi pieklājīgs un draudzīgs” četrgadnieki nostiprināja 
savas pieklājības un labas uzvedības prasmes.

Par godu starptautiskajai Dzimtās valodas dienai bērni ikvienā grupā ar vecāku 
atbalstu izzināja un apguva latviešu senvārdus.

Sešgadnieki februārī iesaistījušies māksliniecisko darbu konkursā ‘‘Piens un 
augļi skolai’’.

Katrā grupā ar vecāku atbalstu ir iestādīti sīpoli, kas jau dižojas ar lieliem lokiem, 
tāpēc  februāra pēdējā nedēļā mājturības nodarbībā tika gatavotas vitamīnu sviest-
maizes. Bērni iemācījās apsmērēt maizes šķēli un sagriezt redīsus un lociņus. Tika 
sniegtas zināšanas par veselīgu uzturu.

Bērnudārzā jau ir sena tradīcija katru ziemu putniem pagatavot barības bumbas, 
kuras regulāri tiek izvietotas putnu barotavās iestādes teritorijā. Bērni ar prieku 
vēro, kā putni mielojas.

Par godu Latvijas 100. dzimšanas dienai katru mēnesi tiek padziļināti pētīta viena 
tēma par Latvijai raksturīgo. Februāra tēma - Laikapstākļi Latvijā 100 gadu garumā. 
Gan nodarbībās, gan Meteņdienas pasākumā bērniem tika sniegtas zināšanas par 
gadalaikiem, laikapstākļu izmaiņām.

Informāciju sagatavoja Dzintra Eglīte, PII “Liepziediņš” vadītāja

Mobilā diagnostika
28.martā no pl. 10.00 līdz 17.00 

Kuldīgas ielā 4 (pie Latvijas aptiekas), 
Skrundā būs mobilā diagnostika. Mamo-
grāfija: ar Nacionālā veselības dienesta 
uzaicinājuma vēstuli – bez maksas; ar 
ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR; 
bez nosūtījuma - 20,00 EUR. Rentgens 
(plaušām, locītavām u.c.) 1 projekcija 
6,50 EUR (ģimenes ārsta nosūtījums 
nav nepieciešams). Kardiogramma 5,00 
EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma); D 
vitamīna noteikšana 4,50 EUR. Lūdzam 
veikt pierakstu uz noteiktu laiku pa tāl-
runi 27020119. 

Apmācības 
pusaudžu vecākiem

Programma “Ceļvedis audzinot pus-
audzi” (CAP) ir apmācību programma 
pusaudžu vecākiem, akcentējot vecum-
posmu no 12-16 gadiem. Nereti tieši pus-
audžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, 
kā veidot attiecības ar saviem pusaudžu 
vecuma bērniem. Vienā brīdī bērni jūtas 
pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi 
pieņemtu lēmumus, citā - apjukuši, 
nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku 
palīdzību un atbalstu. CAP programma 
sniedz vecākiem izpratni par to, kas pus-
audžiem svarīgs, kas ar viņiem notiek un 
kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību 
ar saviem bērniem. Programmā ietvertas 
tēmas: pusaudžu un vecāku tiesības, 
pienākumi un atbildība; vecāku un pus-
audžu savstarpējās attiecības un komu-
nikācija; veselīgs dzīvesveids; pusaudžu 
seksualitāte; pusaudžu sociālās prasmes; 
emociju pašregulācija; disciplinēšana; 
dzīves prasmes. Grupas dalībnieki tik-
sies 10 nodarbībās pa 2 stundām reizi 
nedēļā. Interesentus aicinām pieteikties 
pa tālr. 63331296 vai 26667415.

Deputāti skolai 
dāvina grāmatas

1935.gadā 28.janvārī Valsts prezi-
dents Kārlis Ulmanis aicināja Latvijas 
iedzīvotājus dāvināt grāmatas savām 
bijušajām skolām. Šajā datumā katru 
gadu Skrundas vidusskolas bibliotēkas 
durvis ver Aivars Rudzroga un uzdāvina 
kādu ļoti vērtīgu grāmatu. Arī šis gads 
nebija izņēmums un skolas bibliotēka 
savu fondu papildināja ar Māras Zālītes 
grāmatu “Paradīzes putni”.

Sekojot K.Ulmaņa aicinājumam, katru 
gadu janvārī Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja Loreta Robežniece aicina 
domes deputātus dāvināt. Deputāti bija 
nolēmuši dāvināt naudu, lai skolas bib-
liotekāre starptautiskajā grāmatu izstādē 
Ķīpsalā nopirktu dažādas grāmatas. Šo-
gad izstādē tika nopirktas grāmatas par 
160 EUR. Bibliotēkas fonds papildināts 
ar tādām grāmatām kā Māras Zālītes 
“Pieci pirksti”, Ģederta Ieviņa “Augu 
fizioloģija”, “Lauku platuma dzelzceļi”, 
“Mazbānītis de facto”, u.c. Kopā 19 grā-
matas. Tas ir līdz šim lielākais Skrundas 
novada domes deputātu dāvinājums. 
Skrundas vidusskola izsaka lielu paldies 
visiem skolas labvēļiem, kas atsaucās 
K.Ulmaņa aicinājumam.

Lieldienas Skrundā
1.aprīlī pl. 12.00 pie Skrundas kultūras 

nama aicinām svinēt Lieldienas kopā ar 
Skrundas kultūras nama bērnu deju ko-
lektīvu “Jautrais dancis”, bērnu vokālo 
ansambli un Zirņu pagasta bērnu folklo-
ras kopu. Pl.13.00 uz Lieldienu lustēm 
aicina “BRĪNUMU KALĒJI”, lai kopā 
gūtu milzum daudz prieka un pozitīvu 
emociju, piedaloties dažādās interesan-
tās aktivitātēs un pat mēģināt noķert pašu 
Lieldienu Zaķi! Tā būs lieliska iespēja 
gan bērniem, gan vecākiem pavadīt laiku 
kopā, piedaloties vēl nebijušās spēlēs un 
aktivitātēs, kuras nav sarežģītas, bet gan 
unikālas un interesantas un ir vērstas uz 
kopējo jautrību un pozitīvām emocijām. 
Tāpēc ir gaidīti gan mazie, gan lielie! 
Turklāt “BRĪNUMU KALĒJU” pūkai-
nais bērnu draugs Lieldienu Zaķis būs 
īsts palīgs uzdevumu veikšanā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 26.oktobris Nr.10/2017

Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie   noteikumi   (turpmāk   - 

noteikumi)   nosaka   pašvaldības   nodro-
šināto   sociālo pakalpojumu (turpmāk 
- pakalpojumi) veidus, to saņemšanas 
un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par 
sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai 
atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtību.

2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas 
mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, 
personu grupas un sabiedrības dzīves 
kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu 
spējas sociāli funkcionēt un iekļauties 
sabiedrībā.

3. Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai 
organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai so-
ciālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā.

4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir 
personai, kura deklarējusi savu dzī-
vesvietu pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. Ja nepieciešams, personu, kura 
ir bez mājokļa, pašvaldība nodrošina ar 
naktspatversmi, patversmi vai krīzes 
centru, sniedz informāciju un konsultāci-
jas jebkurai personai, kura pēc tās vēršas 
pašvaldībā, kā arī sniedz vienreizēju 
materiālu palīdzību saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 9.panta trešo daļu.

5. Gadījumos, kad no personas neat-
karīgu apstākļu dēļ, ģimenei (personai) 
nav iespēju deklarēt savu dzīves vietu un 
sociālais pakalpojums ir nepieciešams, 
lai novērstu krīzes situāciju vai sociālās 
intervences mērķu sasniegšanai gadīju-
ma vadības ietvaros, pakalpojums tiek 
sniegts ģimenei (personai), kura faktiski 
dzīvo Skrundas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

6. Par apgādniekiem šo noteikumu 
izpratnē uzskatāmas personas, kurām 
saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu 
ir pienākums rūpēties par savu laulāto, 
bērniem vai vecākiem.

 II. Sociālo pakalpojumu veidi
7. Skrundas novada pašvaldība no-

drošina sociālos pakalpojumus atbilstoši 
novada iedzīvotāju vajadzībām, saskaņā 
ar sociālo pakalpojumu attīstības plā-
nošanas dokumentiem un pašvaldības 
finansiālajām iespējām.

8. Skrundas novada pašvaldība sniedz 
vai nodrošina šādus sociālos pakalpo-
jumus:

8.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi 
personas dzīvesvietā:

8.1.1. aprūpe mājās pakalpojums;
8.1.2. drošības poga;
8.1.3. asistenta pakalpojums;
8.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpo-

jums institūcijā:
8.2.1. krīzes centra pakalpojums;( 

krīžu centri);
8.2.2. sociālā rehabilitācija institūcijā 

personām ar funkcionāliem traucēju-
miem; (SIVA);

8.2.3. sociālā rehabilitācija institūcijā 
atkarīgām, krīzes situācijā nonākušām 
un no ieslodzījuma vietām atbrīvotām 
personām;

8.3. Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:

8.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un soci-
ālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām;

8.3.2. īslaicīga sociālā aprūpe un soci-
ālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām;

8.3.3. ilgstoša sociālā aprūpe un so-
ciālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

8.3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un so-
ciālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

8.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumi personas dzīvesvietā:

8.4.1. ģimenes asistenta pakalpojums;
8.4.2. speciālistu ( psihologa, atkarību 

speciālista) pakalpojums;
8.4.3. sociālā atbalsta grupas pakal-

pojums;
8.4.4. sociālā rehabilitācija no pret-

tiesiskām darbībām cietušām personām;
8.4.5. sociālā rehabilitācija vardarbību 

veikušām personām;
8.4.6. bērnu emocionālās audzināša-

nas pakalpojums;
8.4.7. ceļvedis audzinot pusaudzi 

pakalpojums;
8.5. Sociālais darbs:
8.5.1. pašvaldības sociālajā dienestā;
8.5.2. ar noteiktām personu grupām;
8.5.3. sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas 
ietvaros;

8.6. Citi sociālā atbalsta pakalpojumi:
8.6.1. higiēnas pakalpojums;
8.6.2. Zupas virtuves pakalpojums.
III. Tiesības saņemt sociālos pakal-

pojumus
9. „Aprūpe mājās” pakalpojums
9.1. „Aprūpe mājās” pakalpojums tiek 

sniegts, lai nodrošinātu praktisku pakal-
pojumu kompleksu personas dzīvesvietā 
pamatvajadzību apmierināšanai.

9.2. Pakalpojums „Aprūpe mājās” 
ietver pagaidu vai pastāvīgus sociālā 
aprūpētāja pakalpojumus atbilstoši per-
sonas individuālajām vajadzībām.

9.3. Pakalpojumu „Aprūpe mājās” pa-
stāvīgi piešķir personām, kurām vecuma, 
funkcionālu traucējumu vai veselības 
stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas 
pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot 
sociālo funkcionēšanu.

9.4. Pagaidu pakalpojums tiek pie-
šķirts:

9.4.1. personām atveseļošanās pe-
riodā;

9.4.2. personām, kuru ģimenes locekļi 
dažādu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt 
personas aprūpi.

9.5. Tiesības saņemt pašvaldības fi-
nansētu pakalpojumu ir personām:

9.5.1. kurām nav likumīgu apgādnieku 
vai apgādnieks ir invalīds, pensionārs, 
trūcīga persona;

9.5.2. ja apgādnieki, pamatojoties 
uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav 
spējīgi nodrošināt samaksu par pakal-
pojumu vai pašu spēkiem veikt personas 
aprūpi;

9.5.3. kuras nesaņem valsts pabalstu 
personas īpašai kopšanai vai asistenta 
nodrošināšanai;

9.5.4. kuras nav noslēgušas testa-
mentārus vienošanās līgumus, mantas 
atvasinājuma līgumus, t.sk. pirkuma, 
dāvinājuma un uztura līgumus, kas pa-
redz uztura devējam nodrošināt personai 
nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabi-
litāciju, pamatvajadzību apmierināšanu, 
pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakal-
pojumu sniegšanu personai;

9.5.5. personām, kuras sasniegušas 90 
un vairāk gadu vecumu.

10. Drošības poga
10.1. Pakalpojums Drošības poga 

ietver personas diennakts uzraudzību, 
neatliekamo palīdzību un psiholoģisko 
atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistē-
mu – saziņas iekārtu un signālpogu, kas 
atrodas aprocē vai kulonā.

10.2. Pakalpojumu var saņemt per-
sonas:

10.2.1. kuras vecuma, garīgu vai fizis-
ku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas 
mājas darbus un savu personisko aprūpi 
un kurām nav likumīgu apgādnieku vai 
tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt 
nepieciešamo palīdzību;

10.2.2. personas, kurām slimības laikā 
vai atveseļošanās periodā ir grūtības 
veikt ikdienas mājas darbus un savu per-
sonisko aprūpi un kurām nav likumīgu 
apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ 
nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;

10.3. Tiesības saņemt pašvaldības 
finansētu pakalpojumu ir personām:

10.3.1. kurām nav apgādnieku vai 
apgādnieks ir invalīds, pensionārs, trū-
cīga persona;

10.3.2. ja apgādnieki, pamatojoties 
uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav 
spējīgi nodrošināt samaksu par pakal-
pojumu vai pašu spēkiem veikt personas 

aprūpi;
10.3.3. kuras nav noslēgušas vieno-

šanās līgumus, mantas atvasinājuma 
līgumus, t.sk. pirkuma, dāvinājuma un 
uztura līgumus, kas paredz uztura devē-
jam nodrošināt personai nepieciešamo 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamat-
vajadzību apmierināšanu, pienākumu 
aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, 
kas saistīti ar sociālo pakalpojumu snieg-
šanu personai;

10.3.4. kuras nesaņem valsts pabalstu 
personas īpašai kopšanai vai asistenta 
nodrošināšanai;

10.3.5. personas, kuras sasniegušas 90 
un vairāk gadu vecumu.

11. Asistenta pakalpojums
11.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai vei-

cinātu personas ar vidējiem un smagiem 
funkcionāliem traucējumiem sociālos 
kontaktus mājās un ārpus mājas, lai 
persona ar invaliditāti un funkcionāliem 
traucējumiem iespēju robežās pati varētu 
aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās 
aktivitātēs.

11.2. Pakalpojums ietver asistenta 
pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, 
lai palīdzētu personām:

11.2.1. nokļūšanai uz darba vietu, 
biedrību vai nodibinājumu, izglītības 
iestādi vai dienas aprūpes centru;

11.2.2. apmeklēt ārstniecības, valsts 
vai pašvaldības iestādes;

11.2.3. iesaistītos dažādos brīvā lai-
ka pavadīšanas, sporta spēļu un citos 
pasākumos.

11.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem.

12. Krīzes centra pakalpojums
12.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai 

krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
un bērniem sniegtu diennakts sociālo 
rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, 
kā arī, lai no prettiesiskām darbībām 
cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko 
veselību un integrētos sabiedrībā.

12.2. Pakalpojums ietver rehabilitā-
cijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot 
krīzes situācijā nonākušai ģimenei psi-
holoģisko palīdzību, sociālo rehabilitā-
ciju, drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu 
palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju 
līdz 60 dienām.

12.3. Pakalpojumu piešķir:
12.3.1. ģimenei, kura nonākusi krīzes 

situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma 
vai ieilgušu sociālu problēmu dēļ;

12.3.2. bērnam, kurš ir prettiesisku 
darbību-noziedzīga nodarījuma, eks-
pluatācijas, seksuālas izmantošanas, 
vardarbības vai jebkādas citas neliku-
mīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas 
darbības upuris.

12.4. Pakalpojumu par pašvaldības 
budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadī-
jumos, kad pakalpojumu atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

13. Sociālā rehabilitācija institūcijā 
personām ar funkcionālie traucējumiem

13.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai 
pēc individuāla sociālās rehabilitācijas 
plāna nodrošinātu kompleksu pasākumu 
kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot 
ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot 
zaudēto prasmju apgūšanu vai atjau-
nošanu, palīdzot personai integrēties 
sabiedrībā un darba tirgū.

13.2. Pakalpojums ietver 14 vai 21 
dienu sociālās rehabilitācijas kursu ar 
diennakts uzturēšanos, fizioterapiju un 
fizikālo terapiju, sociālā darbinieka, 
psihologa, ergoterapeita, ārsta un citu 
speciālistu konsultācijām, aktīvas at-
pūtas iespējas un citiem rehabilitācijas 
pakalpojumiem, atbilstoši personas 
individuālajām sociālās rehabilitācijas  
plānam.

13.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem.

14. Sociālā rehabilitācija institūcijā 
atkarīgām, krīzes situācijā nonākušām 
un no ieslodzījuma vietām atbrīvotām 
personām

14.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai vei-
cinātu atkarīgo, krīzes situācijās nonāku-
šo un no ieslodzījuma vietām atbrīvoto 
personu resocializāciju un reintegrāciju 
sabiedrībā, motivējot atbrīvoties no at-
karības, sniedzot psihosociālo atbalstu, 
attīstot sociālās un darba prasmes.

14.2. Pakalpojums ietver personu 
izmitināšanu, speciālistu (sociālo dar-
binieku, psihologu, narkologu u. c.) 
konsultācijas, sociālās rehabilitācijas 
programmu īstenošanu līdz 6 mēnešiem, 
motivējošas un izglītojošas nodarbības, 
atbalsta grupas, pasākums sociālo un 
darba prasmju attīstīšanai.

14.3. Pakalpojumu piešķir:
14.3.1. Atkarīgām personām, kuras 

sociālās vides ietekmes dēļ nespēj pār-
traukt psihoaktīvo vielu lietošanu vai 
atbrīvoties no citām atkarībām;

14.3.2. Personām, kuras ir nonākušas 
krīzes situācijā sava dzīvesveida dēļ.

14.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku 
līdz 6 mēnešiem.

14.5. Personai, kura aktīvi iesaistās 
savu problēmu risināšanā, pamatojoties 
uz sociāla darbinieka veiktu personas 
vajadzību izvērtējumu un atzinumu, 
pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.

15. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām

15.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai 
nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un 
rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi 
dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst 
personas vajadzībām.

15.2. Pakalpojums ietver personas pa-
stāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, 
sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 
atbilstoši personas funkcionālo traucē-
jumu raksturam.

15.3. Pakalpojumu piešķir pensijas 
vecuma personām vai personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, nosakot 
personas vajadzībām atbilstošāko pa-
kalpojuma sniedzēju.

15.4. Tiesības saņemt pašvaldības 
finansētu pakalpojumu ir personām:

15.4.1. kurām nav apgādnieku vai 
apgādnieks ir invalīds, pensionārs, trū-
cīga persona;

15.4.2. ja apgādnieki, pamatojoties 
uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav 
spējīgi nodrošināt samaksu par pakal-
pojumu vai pašu spēkiem veikt personas 
aprūpi;

15.4.3. kuras nav noslēgušas testa-
mentārus vienošanās līgumus, mantas 
atvasinājuma līgumus, t.sk. pirkuma, 
dāvinājuma un uztura līgumus, kas pa-
redz uztura devējam nodrošināt personai 
nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabi-
litāciju, pamatvajadzību apmierināšanu, 
pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakal-
pojumu sniegšanu personai.

16. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām 
personām.

16.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai 
nodrošinātu īslaicīgu sociālo aprūpi 
un sociālo rehabilitāciju personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, pēc indivi-
duāla sociālā rehabilitācijas vai sociālās 
aprūpes plāna.

16.2. Pakalpojums ietver personas 
diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību 
nodrošināšanu, sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas 
vai ārstniecības institūcijā.

16.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku 
līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām:

16.3.1. kurām vecuma, funkcionālu 
traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ 
ir grūtības nodrošināt savas pamatva-
jadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo 
funkcionēšanu pēc ģimenes ārsta vai citu 
speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna;

16.3.2. kurām nepieciešamais pakal-
pojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās 

vai dienas centra noteikto pakalpojumu 
apjomu;

16.3.3. atveseļošanās periodā vai līdz 
pakalpojuma saņemšanai ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā;

16.3.4. personām, kuras sociālu aps-
tākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un 
kurām nepieciešama īslaicīga sociālā 
aprūpe.

16.4. Tiesības saņemt pašvaldības 
finansētu pakalpojumu ir personām:

16.4.1. kurām nav likumīgo apgādnie-
ku vai apgādnieks ir invalīds, pensionārs, 
trūcīga persona;

16.4.2. ja likumīgie apgādnieki, pa-
matojoties uz sociālā darbinieka izvēr-
tējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu 
par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt 
personas aprūpi;

16.4.3. kuras nesaņem valsts pabalstu 
personas īpašai kopšanai vai arī tie nav 
pietiekami pakalpojuma nodrošināšanai;

16.4.4. kuras nav noslēgušas testa-
mentārus vienošanās līgumus, mantas 
atsavinājuma līgumus, t.sk. pirkuma, 
dāvinājuma un uztura līgumus, kas pa-
redz uztura devējam nodrošināt personai 
nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabi-
litāciju, pamatvajadzību apmierināšanu, 
pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt 
izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakal-
pojumu sniegšanu personai;

16.4.5. kurām nav materiālo resursu, 
kurus realizējot vai lietojot var nodroši-
nāt sev aprūpi.

17. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija institūcijā bērnam

17.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai 
bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem un bērniem ar 
invaliditāti nodrošinātu pastāvīgu uztu-
rēšanos, ja bērna aprūpi un audzināšanu 
nav iespējams nodrošināt audžuģimenē 
vai pie aizbildņa.

17.2. Pakalpojums ietver diennakts 
uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošinā-
šanu, audzināšanu un izglītību, sociālo 
aprūpi un rehabilitāciju. 

17.3. Pakalpojumu piešķir bērniem, 
kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes 
iestādē, pamatojoties uz Skrundas nova-
da bāriņtiesas lēmumu.

18. Ģimenes asistenta pakalpojums
18.1. Pakalpojums tiek nodrošināts, 

lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska 
ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai, 
gadījumos, kad vecāki nepietiekami 
nodrošina bērna vajadzības.

18.2. Pakalpojums ietver atbalsta 
ģimenes pakalpojumu līdz 40 stundām 
mēnesī.

18.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku 
līdz 6 mēnešiem:

18.3.1. ģimenei, kurā ir hroniski slims 
bērns;

18.3.2. nepilnai ģimenei;
18.3.3. daudzbērnu ģimenei;
18.3.4. ģimenei, kurai nav pietiekamu 

prasmju un iemaņu bērna aprūpē;
18.3.5. ģimenei, kurai nepieciešams 

atbalsts krīzes situācijā.
18.4. Pakalpojumu par pašvaldības 

līdzekļiem piešķir:
18.4.1. ģimenēm, kurām ir nepietieka-

mas prasmes bērna audzināšanai;
18.4.2. ģimenēm, kurās aug bērns ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem;
18.4.3. ģimenēm, kurām sociālais 

darbinieks konstatējis krīzes situāciju.
18.5. Pamatojoties uz sociālā darbinie-

ka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti uz laiku vai pastāvīgi.

19. Speciālista pakalpojums
19.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai 

nodrošinātu speciālista (psihologa, 
atkarību speciālista) konsultācijas at-
bilstoši personas (ģimenes) vajadzībām 
un saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas 
virzīta uz personas (ģimenes) sociālo 
funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā 
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statusa atjaunošanu sabiedrībā.
19.2. Pakalpojums ietver viena speciā-

lista pakalpojumus līdz 10 konsultācijām 
gadā.

19.3. Pakalpojumu piešķir, personām, 
kurām ir sociālā darbinieka atzinums vai 
sastādīts individuālās sociālās rehabili-
tācijas plāns.

19.4. Tiesības saņemt pašvaldības 
finansētu pakalpojumu ir:

19.4.1. personai, kura ir nonākusi 
krīzes situācijā;

19.4.2. personām ar invaliditāti;
19.4.3. ģimenēm, kurās aug bērns ar 

funkcionāliem traucējumiem;
19.4.4. sociālā riska ģimenēm, kurās 

netiek nodrošināta pietiekama bērna 
audzināšana un attīstība.

19.5. Pamatojoties uz personas iesnie-
gumu un sociālā darbinieka atzinumu 
pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.

20. Sociālā atbalsta grupas pakal-
pojums

20.1. Pakalpojums tiek sniegts ar mēr-
ķi mazināt personas sociālo izolētību, 
saskatīt problēmu cēloni un attīstīt per-
sonas resursus, saņemot grupas atbalstu 
un problēmrisināšanas pieredzi.

20.2. Pakalpojums ietver 10 grupas 
nodarbības, profesionāla grupas vadītāja 
klātbūtnē, pēc, atbilstoši grupas dalīb-
nieku vajadzībām izstrādāta nodarbību 
plāna.

20.3. Pakalpojums tiek nodrošināts 1 
reizi gadā, komplektējot grupu.

20.4. Atbilstoši klienta vajadzībām, 
pēc pakalpojuma saņemšanas, pakal-
pojumu var piešķirt atkārtoti, iesaistot 
klientu citā atbalsta grupā.

21. Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā 
no prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem

21.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai 
no vardarbības cietušais bērns atgūtu 
fizisko un psihisko veselību un integrētos 
sabiedrībā.

21.2. Pakalpojums ietver desmit 
psihologa vai sociālā darbinieka kon-
sultācijas.

21.3. Tiesības saņemt pakalpojumu 
ir bērnam, kurš ir prettiesisku darbību–
noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, 
seksuālas izmantošanas, vardarbības vai 
jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas 
vai cieņu aizskarošas darbības upuris.

21.4. Pakalpojumu piešķir Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties 
uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegu-
mu, un psihologa vai sociālā darbinieka 
atzinumu.

21.5. Pakalpojums par pašvaldības 
budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadī-
jumos, kad pakalpojumu atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

22. Izglītojošo grupu “Bērnu emocio-
nālās audzināšana” 

22.1. Pakalpojums tiek nodrošināts ar 
preventīvu mērķi, lai vecākiem sniegtu 
nepieciešamās zināšanas par emocionā-
lās audzināšanas nozīmi bērna attīstībā, 
harmoniskas personības veidošanā un 
mazinātu vardarbību pret bērnu.

22.2. Pakalpojums ietver 10 grupas 
nodarbības pēc noteiktas bērnu emocio-
nālās audzināšanas programmas.

22.3. Pakalpojumu piešķir riska vai 
augsta riska ģimenēm, kurās ir bērni līdz 
7 gadu vecumam.

22.4. Pakalpojums tiek piešķirts 1 
reizi gadā un tiek nodrošināts, komplek-
tējot grupu.

23. “Ceļvedis audzinot pusaudzi” 
pakalpojums

23.1. Pakalpojums tiek nodrošināts ar 
preventīvu mērķi, lai sniegtu vecākiem 
izpratni par to, kā veido savstarpējās 
attiecības un komunikāciju, izprast 
pusaudža seksualitāti un emocijas, 
disciplinēt pusaudzi un palīdzēt attīstīt 
sociālās prasmes, kā arī aktualizēt viņa 
pienākumus atbildību.

23.2. Pakalpojums ietver 10 grupas 
nodarbības pēc noteiktas programmas.

23.3. Pakalpojumu piešķir riska vai 
augsta riska ģimenēm, kurās ir bērni no 

12 - 16 gadu vecumam.
23.4. Pakalpojums tiek piešķirts 1 

reizi gadā un tiek nodrošināts, komplek-
tējot grupu.

24. Sociālā darba pakalpojums
24.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai no-

drošinātu profesionālu darbību ar mērķi 
palīdzēt personām, ģimenēm, personu 
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt 
vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, 
radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus aps-
tākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtī-
bas un riska faktoru mazināšanu, attīstot 
pašas personas resursus un iesaistot 
atbalsta sistēmās, kā arī klientu iesaistī-
šanu sociālās rehabilitācijas/korekcijas 
programmās noteiktām klientu grupām.

24.2. Pakalpojums ietver profesionāla 
sociālā darbinieka konsultācijas, klientu 
vajadzību novērtēšanu, individuālā 
sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, 
psihosociālo un starpprofesionālo at-
balstu gadījuma risināšanas vai sociālo 
pakalpojumu saņemšanas procesā.

24.3. Pakalpojums tiek nodrošināts 
pašvaldības sociālajā dienestā un tā 
struktūrvienībās, novada pagastu pār-
valdēs vai sociālās rehabilitācijas/ko-
rekcijas programmu ietvaros atbilstoši 
klienta problēmai.

25. Higiēnas pakalpojums
25.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai 

nodrošinātu personu vajadzību pēc 
personīgās higiēnas, veicinot personas 
(ģimenes) socializēšanos un integrāciju 
sabiedrībā.

25.2. Pakalpojums ietver: 
25.2.1. dušas apmeklējumu 2 reizi 

mēnesī;
25.2.2. veļas automāta izmantošanu 2 

reizes mēnesī.
25.3. Tiesības saņemt pašvaldības 

finansētu pakalpojumu ir personām 
(ģimenēm), kurām, pamatojoties uz 
sociālā darbinieka atzinumu sadzīves 
apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt 
savu un savu ģimenes locekļu personisko 
higiēnu.

25.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku, 
līdz 6 mēnešiem.

25.5. Pamatojoties uz sociālā darbinie-
ka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt 
atkārtoti.

26. Zupas virtuves pakalpojums
26.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai no-

drošinātu personas vajadzību pēc siltas 
maltītes nodrošināšanu.

26.2. Pakalpojums ietver  siltu zupas 
izdali trīs reizes nedēļā.

26.3. Tiesības saņemt Zupas virtuves 
pakalpojumus ir personām(ģimenēm), 
kurām pēc sociālā darbinieka atzinuma 
sociālo prasmju trūkuma vai sadzīves 
apstākļu dēl nav iespējams nodrošināt 
siltu ēdienu vismaz trīs reizes nedēļā.

26.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku 
līdz 6 mēnešiem.

IV. Pakalpojuma saņemšanas kārtība
27. Pieprasot pakalpojumus, persona 

vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā 
dienestā iesniedz:

27.1. Iesniegumu, norādot problēmu 
un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma 
veidu;

27.2. Iztikas līdzekļu deklarāciju, kas 
noteikta normatīvajos aktos par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzī-
šanu par trūcīgu, vai maznodrošinātu, 
ja persona nav atzīta par trūcīgu un 
sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no 
pašvaldības budžeta;

27.3. Ģimenes ārsta izziņu par perso-
nas veselības stāvokli. Izziņā norādīta 
funkcionālo spēju traucējumu smaguma 
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju 
(plaušu tuberkuloze aktīvajā  stadijā, 
akūtas infekcijas slimības, seksuāli 
transmisīvās slimības) neesamību, ja 
persona vēlas saņemt aprūpi mājās, 
dienas aprūpes centrā un ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā;

27.4. Psihiatra atzinumu par speciālo 
(psihisko) kontrindikāciju neesamību un 
piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu 
personai ar garīga rakstura traucējumiem 
(atzinums saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem par sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības saņemšanas 
kārtību), ja sociālo pakalpojumu vēlas 
saņemt persona ar garīga rakstura trau-
cējumiem vai bērns ar garīgās attīstības 
traucējumiem;

27.5. Citus dokumentus, kas nepie-
ciešami, lai izvērtētu attiecīgā sociālā 
pakalpojuma nepieciešamību.

28. Sociālais dienests 10 darbdienu 
laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

28.1. Novērtē personas vajadzības pēc 
pieprasītā pakalpojuma, kurā izvērtē paš-
aprūpes un līdzdarbības iespējas, nepie-
ciešamības gadījumos apseko personu 
mājās, izvērtē personas sociālo situāciju;

28.2. Vienojas ar personu par turpmāk 
sniedzamajiem sociālajiem apkalpo-
jumiem;

28.3. Novērtē personas pašaprūpes, 
mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto 
darbību funkcionālo traucējumu sma-
guma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam 
(attiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, 
kuriem šāda novērtējuma veikšana pare-
dzēta saskaņā ar Ministru kabineta no-
teikto sociālo pakalpojumu saņemšanas 
kārtību), kā arī personas vajadzības pēc 
sociālā pakalpojuma, aizpildot personas 
vajadzību pēc sociālajiem pakalpoju-
miem novērtēšanas karti;

28.4. Nepieciešamības gadījumā pie-
prasa no citiem speciālistiem lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamo informāciju;

28.5. Nepieciešamības gadījumā sa-
darbībā ar personu sastāda individuālu 
sociālās rehabilitācijas plānu, vienojoties 
par pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu 
un samaksas kārtību;

28.6. Lemj par personai piemērotāko 
sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, 
ilgumu un izvērtē personas un viņu 
apgādnieku maksātspēju;

28.7. Rakstiski paziņo klientam par 
lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu 
vai par atteikumu to piešķirt. Ja pieņemts 
lēmums par atteikumu piešķirt pakalpo-
jumu, norāda tā pamatojumu un lēmuma 
apstrīdēšanas kārtību.

29. Pakalpojumu pārtrauc vai atsaka, 
ja:

29.1. Persona neievēro pakalpojuma 
sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus 

vai līguma par pakalpojumu saņemšanu, 
nosacījumus;

29.2. Persona nepilda sociālās re-
habilitācijas plānu vai neveic sociālā 
darbinieka noteiktos līdzdarbības pie-
nākumus;

29.3. Ir saņemts pakalpojuma snie-
dzēja vai gadījuma risināšanā iesaistītā 
speciālista atzinums par to, ka personai 
pakalpojums vairs nav nepieciešams vai 
personas vajadzībām piemērots (atgūtas 
pašaprūpes spējas, novērsti sociālie riski, 
zuduši iemesli, kuru dēļ pakalpojums 
bija nepieciešams);

29.4. Piešķirts pakalpojums ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas institūcijā;

29.5. Persona maina savu dzīvesvie-
tu uz citas pašvaldības administratīvo 
teritoriju;

29.6. Pakalpojuma saņemšanas laikā 
ir noslēgusi vienošanās līgumus, mantas 
atsavinājuma līgumus, t.sk. pirkuma, 
dāvinājuma un uztura līgumus, kas 
paredz uztura devējam nodrošināt ne-
pieciešamo aprūpi un pamatvajadzību 
apmierināšanu;

29.7. Personas vajadzības vai statuss 
neatbilst noteikumos minētajiem nosa-
cījumiem vai izvēlētajam pakalpojuma 
veidam;

29.8. Persona vai tās likumiskais 
pārstāvis rakstiski, norādot iemeslu, 
atsakās vai lūdz pārtraukt pakalpojuma 
sniegšanu.

30. Piemērojot saistošo noteikumu 
29. punktā noteikto, tiek ņemti vērā tie 
saistošo noteikumu nosacījumi, kas ir 
noteikti attiecībā uz katru sociālo pakal-
pojuma veidu.

31. Krīzes situācijā Sociālais dienests 
lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu 
pieņem nekavējoties.

32. Ja pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā nav institūciju attiecīgo pakalpo-
juma sniegšanai, sociālais dienests slēdz 
līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem citu 
pašvaldību administratīvajā teritorijā. 
Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek 
finansēti no pašvaldības budžeta, tad 
pakalpojuma cena, kopējā līguma sum-
ma, norādot pašvaldības daļu un klienta 
daļu, tiek noteikta līgumā.

33. Lai saņemtu sociālos pakalpoju-
mus naktspatversmē, patversmē, krīzes 
centrā, kā arī redzes un dzirdes invalī-
diem paredzētos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, persona vēršas tieši pie 
pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma 
sniedzējs pieņem lēmumu par pakal-
pojuma nodrošināšanu atbilstoši attie-
cīgās institūcijas dibinātāja noteiktajai 
kārtībai.

V. Pakalpojuma samaksas kārtība
34. Personas (ģimenes) materiālos re-

sursus – ienākumus un īpašumus-izvēr-
tējot, Sociālais dienests nosaka atbilstību 
trūcīgās personas (ģimenes) statusam, 
ievērojot kārtību, kāda noteikta Ministru 
kabineta noteikumos par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu.

35. Personas (ģimenes), kuras ir atzī-
tas par trūcīgām, ir atbrīvotas no maksas 
par pakalpojumiem.

36. Neizvērtējot personas (ģimenes) 
materiālos resursus, no pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem tiek apmaksāti 9.,10., 
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,18., 19., 
20., 21.,22., 23., 24. punktos minētie 
pakalpojumi.

37. Pakalpojumus, kas nav minēti šo 
saistošo noteikumu 36. punktā, apmaksā 
persona vai tās apgādnieks saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtība

38. Sociālā dienesta pieņemto lēmu-
mu (administratīvo aktu) var apstrīdēt 
Skrundas novada domē.

39. Domes lēmumu (administratīvo 
aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

VII. Noslēguma jautājumi
40. Noteikumi stājas spēkā likuma 

„Par pašvaldībām”45.panta noteiktā 
kārtībā.

41. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas 
novada pašvaldības 2011.gada 28.de-
cembra saistošie noteikumi Nr. 13/2011 
“Par Skrundas novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 
kārtību”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017  
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Skrundas novadā”

Paskaidrojuma raks-
ta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Skrundas novadā ir spēkā Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi 2015/10 
„Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, kas apstiprināti ar Skrundas 
novada Domes 201.gada 30. jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr.9, p.52.). 

Attīstoties sociālajam darbam ar dažādām iedzīvotāju grupām, ir radusies nepiecie-
šamība precizēt un ieviest nosacījumus vairāku sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. 
Precizējumi un jauni pakalpojumu veidi paredz gan pakalpojumu saņēmēju loka papla-
šināšanu, gan jauna pakalpojuma nosaukuma lietošanu, gan ierobežojumus pakalpojumu 
nodrošināšanai par pašvaldības līdzekļiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz gan pakalpojumu saņēmēju loka paplašināšanu, gan ierobežojumus 
pakalpojumu nodrošināšanai par pašvaldības līdzekļiem: 

• paredzēta iespēja nodrošināt sociālos pakalpojumus personām, kurām nav iespē-
ju deklarēt dzīves vietu Skrundas novada teritorijā, bet kurām nepieciešami sociālie 
pakalpojumi krīzes situācijas novēršanai vai sociālās intervences mērķu sasniegšanai; 

• Ieviesti un definēti vairāki sociālie rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā dažādām 
mērķauditorijām;

• veiktas izmaiņas sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā samaksas kārtībā, kas 
paredz nevērtēt apgādnieku ienākumus, pieprasot sociālās aprūpes pakalpojumus dzī-
vesvietā. 

• precizēts pakalpojumu nosaukumi, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas ieviestu 
un sociālā darba jomā izmantotu pakalpojumu sniedzēju definīciju vienotas izpratnes 
veicināšanai; 

• precizēts higiēnas  un Zupas virtuves pakalpojuma apjoms, pakalpojuma saņēmēju 
loks.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Neskatoties uz to, ka grozījumi ir saistīti ar pašvaldības finansējuma nepieciešamību, 
sociālo pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta atbilstoši pašvaldības finansiālajām 
iespējām un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirto mērķdotāciju.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas ar Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sociā-
lajiem darbiniekiem.

Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece

Turpinājums no 3.lpp.
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2018.gada 22. februāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi 

Dome noraidīja personas lūgumu 
atlīdzināt radušos zaudējumu 5784.97 
euro apmērā (mantisks zaudējums (ceļa 
izdevumi, izdevumi par nakšņošanu 
viesnīcā “Skrundas muiža”, pasta izde-
vumi) - 93.48 euro, personiskais kaitē-
jums – 3557.18 euro, morālais kaitējums 
– 2134.31 euro) atlīdzināšanu.

Dome nolēma ņemt no Valsts Kases 
ilgtermiņa aizņēmumu 2 780 763.48 
EUR (divi miljoni septiņi simti astoņ-
desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit 
trīs euro, četrdesmit astoņi centi) apmērā 
uz 20 gadiem ar Valsts Kases noteikto 
procentu likmi, pamatsummas atmaksu 
uzsākot ar 2019.gada martu, Skrundas 
novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Liepziediņš” ēku projektēšanas, būv-
niecības un autoruzraudzības finansēša-
nai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dome no 01.02.2018. nolēma segt 
ēdināšanas izmaksas (pusdienas - 1.42 

euro par vienu reizi) Skrundas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 5. līdz 
9.klašu audzēkņiem, kā arī ēdināšanas 
izmaksas (pusdienas - 1.10 euro par 
vienu reizi) Skrundas novada pašval-
dības 5-6gadīgo obligātās pirmsskolas 
sagatavošanas programmas bērniem. 
Finansējuma avots – Skrundas novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumi.

Ar 31.03.2018. Dome izbeigs darba 
tiesiskās attiecības ar Dzintaru Strautu, 
Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskolas 
direktoru, pamatojoties uz „Darba liku-
ma” 101. panta pirmās daļas 9. punktu.

Dome veica izmaiņas Skrundas no-
vada pašvaldības struktūrā un izveidoja 
struktūrvienību “Tūrisma un uzņēmēj-
darbības atbalsta centrs” (Amatnieku 
iela 1, Skrunda, Skrundas novads). Par 
centra vadītāju (profesijas kods 1431 
15) iecēla Zani EGLĪTI, ar 05.03.2018 
.atbrīvojot viņu no pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītājas darba pienākumiem. 
Par Attīstības nodaļas vadītāju tika 
iecelta Gita RUBEŽNIECE – ZUTE. 

Dome izdarīja izmaiņas Skrundas 

novada pašvaldības medību koordinā-
cijas komisijas sastāvā, izslēdzot no 
komisijas sastāva Guntu FREIMANI. 
Tajā ievēlēja Ansi FREIMANI un Daini 
MUIŽNIEKU. Pēc veiktajām izmaiņām 
Skrundas novada pašvaldības medību 
koordinācijas komisijas sastāvs ir šāds: 
priekšsēdētājs: Guntis PUTNIŅŠ – 
pašvaldības izpilddirektors, locekļi: 
Rudīte KRONLAKA – apkalpošanas 
centra speciāliste, Klāvs GRĀVELIS 
– mednieku kolektīva “Tālava”  biedrs, 
Harijs AIGARS – Valsts Meža dienesta 
pārstāvis, Normunds LĀCĪTIS – AS 
“Latvijas valsts meži” pārstāvis, Rihards 
VALTENBERGS – Latvijas bioloģisko 
lauksaimnieku apvienības padomes 
loceklis, Ansis FREIMANIS - Latvijas 
Mednieku savienības  Dienvidkurzemes 
reģiona Skrundas nodaļas vadītājs, 
Dainis MUIŽNIEKS - Lauku atbalsta 
dienesta Kontroles un uzraudzības daļas 
vecākais inspektors. 

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības medību koordinācijas ko-
misijas nolikumu.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības 2017.gada 26.oktobra sais-
tošo noteikumu Nr. 10/2017 „Par sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtību Skrundas novadā” precizēto 
redakciju.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome pārdos par brīvu cenu 972.90 
EUR (deviņi simti septiņdesmit divi 
euro, deviņdesmit centi) nekustamo 
īpašumu - zemi Lielā ielā 5A, Skrundā, 
ar kopējo platību 425 m2; par 1500.00 
EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 
nulle centi) nekustamo īpašumu - zemi 
„Kūdras purva darbnīca” Skrundas pa-
gastā ar kopējo platību 1.1988 ha.

Dome nolēma nedzēst vienai personai 
nokavējuma naudu 28.64 EUR (divdes-
mit astoņi euro, sešdesmit četri centi) par 
īpašumu Skrundas novadā.  

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Kalnaiši” Skrundas pagastā, 
atdalāmai zemes vienībai 8.4 ha platībā 
un uz tā esošai fermai piešķīra jaunu 

nosaukumu un adresi „Zīlītes”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads. Zemes vienī-
bas lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Dome  izveidos ēku īpašumu un dzī-
vojamai mājai un saimniecības ēkām, 
kuras atrodas uz zemes vienības Lielā 
ielā 2, Skrundā, piešķirs adresi Lielā iela 
2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.

Dome anulēja zemes vienībai Pasaku 
ielā 12, Jaunmuižā, nosaukumu „Mā-
raspurvi”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads.

Dome nolēma anulēt divām perso-
nām deklarētās dzīvesvietas Skrundas 
novadā.

Dome anulēja nekustamajam īpa-
šumam „Silavas” adresi „Zemgaļi”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3324.

Informāciju apkopoja 
Kristīne Vērdiņa - Jackeviča

Skrundas novada pašvaldības policija informē 
par notikumiem februārī

Pārkāpj noteikumus
Februārī uzsāktas vairākas administra-

tīvās lietvedības par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpša-
nu Skrundas novadā. Vairākkārt iedzīvo-
tāji novietojuši mašīnu neatļautā vietā, 
aizrādījumus saņēmuši arī vairāki auto-
vadītāji par agresīvu braukšanu pilsētas 
teritorijā. 8.februārī pieķertas vairākas 
nepilngadīgas personas, kuras smēķēja 
un iegādājās cigaretes. Uzsāktas admi-
nistratīvās lietvedības. Mutiski brīdināti 
arī pieaugušie, kas smēķējuši neatļautā 
vietā. 15.februārī saņemta informācija 
par, iespējams, nesaskaņotu šķeldošanu 
Nīkrāces pagastā. Apsekojot notikuma 
vietu, situācija tika atrisināta. Apsekojot 
Skrundas pilsētas teritoriju arī nakts 
laikā, veiktas pārrunas ar vairākiem auto 
vadītājiem, kuri, iespējams, apzināti va-
dīja savas automašīnas sānslīdē.  

Saņem sūdzības
2.februārī saņemta sūdzība par no-

zāģētiem bērziem Skrundā pie bijušās 
pienotavas. Noskaidrojot notikuma 

apstākļus, izrādījās, ka bērzu nozāģē-
šana ir bijusi saskaņota. Arī februārī ne 
reizi vien nācies saņemt sūdzības par 
cilvēkiem, kas sabiedriskā vietā atrodas 
pārmērīgā alkohola reibumā un uzvedas 
nepiedienīgi. 8.februārī sūdzība bijusi 
par kādu strīdu, kur divas puses netika 
skaidrībā, kurai pieder šķūnī atstātā 
malka.  Iedzīvotāji informējuši arī, ka 
kādā šķūnītī pazūdot malka.  15.februārī 
kāds nepilngadīgs jaunietis klaiņojis pa 
Jaunmuižu un prasījis garāmgājējiem 
cigaretes. Aizbraucot uz notikuma vietu, 
situācija atrisināta.

Sadarbojas ar citiem 
dienestiem 

Februārī pārbaudītas vairākas policijā 
uzraugāmās personas. 12.februārī sa-
ņemta informācija par kādu automašīnu, 
kuras šoferim nav vadītāja apliecības. 
Informācija nodota Valsts policijai.

Nepieskata 
mājdzīvniekus 

7.februārī saņemta informācija par 

kādu pieklīdušu suni Skrundā, Kalna 
ielā. Suns nogādāts Saldus dzīvnieku 
patversmē “Oposums”. Iedzīvotāji sū-
dzējušies arī par klaiņojošiem suņiem 
Rudbāržos. 16.februārī cilvēki sūdzēju-
šies par kādu suņa saimnieku, kas, ejot 
pastaigā ar savu suni, nesavāc aiz suņa 
atstātos izkārnījumus.

Notriec meža zvērus
12.februārī saņemta informācija, ka 

Jaunmuižā notriekta stirna.

Bēg no skolas
13.februārī saņemta informācija, 

ka kāds skolnieks aizbēdzis no skolas 
Jaunmuižā. Skolnieks atrasts.

Apzog automašīnas
19.februārī saņemta informācija, ka 

Skrundā divām automašīnām ir izgriezti 
un nozagti kvēpu filtri. 

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja 

Ieva Benefelde

Pārmaiņas bija nepieciešamas jau sen
Februāra domes sēdē deputāti ar balsu 

vairākumu pauda atbalstu PII “Liep-
ziediņš” būvniecībai, līdz ar to dodot 
bērniem iespēju nākotnē savas ikdienas 
gaitas aizvadīt plašākās un piemērotākās 
telpās, kas bija nepieciešamas jau sen.

Skrundā šobrīd ir rindas uz bērnudār-
zu, un no 2020. gada, kad stāsies spēkā 
grozījumi Ministru Kabineta noteikumos 
“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglī-
tības programmu”, var izveidoties situā-
cija, ka ēkas telpās jāsamazina grupiņu 
skaits, jo noteikumi paredz jaunas prasī-
bas minimālajai platībai uz vienu bērnu, 
ko šobrīd nodrošināt nebūtu iespējams. 
Bērnudārza paplašināšana mazinās šīs 
rindas, kā arī beidzot tiks nodrošinātas 
vietas 1.5 gadu veciem bērniņiem, kas 
līdz šim nebija iespējams. Sagatavošanas 
grupas bērni jau ar šī gada septembri 
pārcelsies uz Skrundas vidusskolu, kur 
viņiem atvēlēs divas klašu telpas, kas 
tiks pielāgotas bērnu vajadzībām.

Pašvaldības darba grupa pie šī projek-
ta intensīvi sāka strādāt jau pagājušajā 
gadā, kad vairākkārt bija tikšanās ar PII 
„Liepziediņš” vadību, darbiniekiem un 

arī vecākiem, kā arī paralēli ar Skrun-
das vidusskolas vadību par būtiskajām 
pārmaiņām un veicamajiem darbiem. 
Lai projekts tiktu veiksmīgi  iesākts un 
arī realizēts, Skrundas novada pašval-
dība jau 2017. gada decembrī noslēdza 
līgumu par PII „Liepziediņš” ēkas un 
tās apkārtnes teritorijas būvniecību ar 
grupu apvienību – SIA „Inbuv” un SIA 
„Campaign”, pamatojoties uz iepirku-
ma procedūras rezultātiem.  Līgumā ir 
paredzēta PII „Liepziediņš” tehniskā 
projekta izstrāde, autoruzraudzība un 
būvniecība par kopējo summu 2 780 763 
EUR. Šī projekta realizācijai pašvaldība 
ņems aizņēmumu no Valsts kases.  Jā-
piebilst, ka PII „Liepziediņš” papildu 
uzraudzību būvniecības laikā veiks 
Būvniecības valsts kontroles birojs, kas 
ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas 
ministrijas pārraudzībā un veic neatka-
rīgu būvdarbu valsts kontroli un būvju 
ekspluatācijas uzraudzību.

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste; 
Kristīne Vērdiņa - Jackeviča, 
Skrundas novada pašvaldības 

projektu speciāliste

ATGĀDINĀJUMS
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atgādina, ka jāveic NOMAS MAKSA par kapu vietām Baznīcas un Sila 

kapos. Pamatojoties uz noslēgto KAPAVIETAS NOMAS LĪGUMU, Iznomātājam vienas kapa vietas kopējā nomas 
maksa gadā ir 1.72 EUR. Maksājumu iespējams veikt, samaksājot skaidrā naudā Iznomātāja kasē autoostā Liepājas 
ielā 15 vai pārskaitot uz Iznomātāja bankas kontu LV02HABA0551026940664 vai LV79UNLA0050018334369.

Veicot maksājumus,  lūdzam norādīt līguma numuru un periodu, par kādu tiek veikts maksājums.

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” administrācija

Par jaunu ūdens skaitītāju 
ierīkošanu un esošo nomaiņu

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina tos iedzīvotājus, kuru dzī-
vokļos nav uzstādīti aukstā ūdens skaitītāji, pieteikt to ierīkošanu, lai nebūtu 
jāpārmaksā par patērēto ūdeni, un SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
būtu iespēja kontrolēt ūdens noplūdes vai avārijas. 

Jauna ūdens skaitītāja ierīkošanas izmaksas SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
apsaimniekojamām mājām svārstās no 35 EUR līdz 60 EUR (ar PVN), atkarībā no 
tā, kur ir iespējams piekļūt ūdensvadam un uzstādīt skaitītāju (materiālu un darba-
spēka izmaksas). 

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos, kuras neapsaimnieko SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība”, uzstādot aukstā ūdens skaitītāju, papildus jāmaksā arī par pašu ūdens 
skaitītāju un tā plombēšanu.

Uzstādot vairākus ūdens skaitītājus vienā adresē, izmaksas par vienu skaitītāju 
būs zemākas.

Tiem Skrundas novada iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos jau ir uzstādīti ūdens skaitī-
tāji, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina pievērst uzmanību ūdens skaitītāju 
verifikācijas derīguma termiņam un savlaicīgi pieteikt ūdens skaitītāja nomaiņu. 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” veic ūdens skaitītāju nomaiņu, ierīkošanu 
un plombēšanu. Zvaniet un piesakiet pakalpojumu pa tālruni 63331258 vai e-pastā 
pasts@sks.lv.

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara 

darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, 

tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var sa-

maksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis 29425676, 29920594 vai www.vtua.gov.lv

Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Skrundas

Dzelda 11.07. 11:00 13.08. 11:00 "Rītumi"
Lēnas 11.07. 12:30 13.08. 13:00 "Lēnu centrs"
Raņķu pag. 12.07. 10:30 "Dārznieki" (pie darb-

nīcām)
Sieksāte 16.04. 11:00 04.06. 15:00 09.08. 14:00 "Dravnieki" (pie darb-

nīcām)
Rudbārži 16.04. 12:30 04.06. 13:30 12.07. 13:00 "Darbnīcas iela 5"
Kušaiņi 15.08. 11:00 Kušaiņu iela 9 (pie 

darbnīcām)
Jaunmuiža 16.04. 14:30 11.07. 14:30 15.08. 13:00 Jaunmuižas iela 3 (pie 

darbnīcām)
Skrunda 04.06. 11:00 Brīvības iela 4



2018.gada 2.marts6 SKRUNDAS NOVADSwww.skrundasnovads.lv

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. 
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 

(t.25708808), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Igaunijas simtgadē sveic sadraudzības pilsētu Peltsamā
24. februārī Igaunija ar svinīgiem 

pasākumiem visā valstī atzīmēja savu 
simtgadi. Skrundas novada pašvaldības 
pārstāvji, Skrundas TV un vokālais an-
samblis “Romance” devās turp, lai šajos 
svētkos būtu kopā ar Peltsamā draugiem. 

Viesiem bija iespēja izdzīvot Igaunijas 
un tās pilsētas Peltsamā notikumus 100 
gadu griezumā. Uzrunājot klātesošos, 
Peltsamā pārvaldes vadītājs Margus 
Moldri uzsvēra, ka lepojas ar šo valsti, 
ar cilvēkiem, kā arī pauda prieku par 
sadraudzību, kas valsti virza uz priekšu. 
Vakara gaitā tika pasniegti pateicības 
raksti dažādu nozaru pārstāvjiem par 
viņu ieguldījumu.  Ļoti emocionāli tika 
parādīta vēsture – gan cilvēku dzīve 
kara laikā, gan izvešana. Dunot vilcie-
nam un skanot cilvēku vārdiem, zāli 
piepildīja tie, kurus izveda svešumā. Kā 
apliecinājums Baltijas valstu vienotībai 
un draudzībai bija Baltijas ceļš. Tas 
simboliski tika izveidots apkārt zālei, 
un visi, kājās stāvot, sadevās rokās un 
igauniski dziedāja dziesmu“Atmostas 
Baltija” (“Ärgake Baltimaad”).

Viesus priecēja dažādi muzikāli 
priekšnesumi, arī mūsu vokālā ansambļa 
“Romance” veltījums igauniski “Na-
erata”, kurai igauņi dziedāja līdzi un, 
aplausiem skanot, vēlējās dzirdēt vēlreiz. 

Otrā diena sākās ar dievkalpojumu 
baznīcā, kur līdzās vietējam priesterim 
Markusam Hāmeram piedalījās arī 
Skrundas mācītājs Martins Samms. 
Dievkalpojuma laikā uzstājās Peltsamā 
kori, ansambļi, kamerorķestris un, pro-
tams, mūsu sieviešu vokālais ansamblis 
“Romance”. Mācītājs Markus Hāmers 
savā uzrunā teica, ka “brīvība ir ne 
tikai, lai mēs to izmantotu, bet arī, lai 
mēs paši kaut ko dotu”. Viņš aicināja 
tos, kas dzīvo igauņu zemē, iemīlēt šo 
vietu, nevis uzstādīt savus noteikumus. 
Viņš atgriezās pagātnē, atgādinot, ja 
brīvība tiek piedāvāta, tā ir jāņem, kā 

Peltsamā pašvaldības vadītājs Margus Moldri, mācītājs Martins Samms, Skrundas 
novada pašvaldības delegācija.

to izdarīja somi, kad viņiem pretī stājās 
skaitliski lielāks krievu karaspēks.  Pēc 
dievkalpojuma visi devās gājienā uz cī-
nītāju piemiņas vietu, lai noliktu ziedus.

Ar šiem pasākumiem svētki Skrundas 
sadraudzības pilsētā Peltsamā nebei-
dzas. Kā minēja Peltsamā Izglītības un 
kultūras nodaļas vadītāja Marika Prave, 
dažādi pasākumi valsts simtgades noska-
ņās norisināsies līdz pat 2020. gadam.

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Publicitātes foto

Dāvanas pašiem mazākajiem
Kā ik gadu, arī šogad Skrundas novadā 

dzimušie mazuļi saņems ne tikai dzimša-
nas apliecību, mazulīša dienasgrāmatu, 
bet arī piemiņas (apsveikuma) dāvanu. 
Bērniņu vecāki varēs izvēlēties savam 
mazulim grabulīti vai māneklīša turētāju. 

Tāpat negaidītu pārsteigumu sagādāja 
Skrundas novada iedzīvotāja, ciecernie-
ce Ramona Švalbe, kas vēlējās paveikt 
ko tādu, kas sagādātu citiem prieku. Tā 
kā adīšana ir viņas sirdslieta un vaļas-
prieks, tad Ramona nolēmusi ieprieci-

nāt pašus mazākos Skrundas novada 
iedzīvotājus – jaundzimušos bērniņus, 
dāvinot viņiem skaistus, pašadītus pir-
mos zābaciņus.

Zābaciņi uzadīti visās varavīksnes 
krāsās, un vecāki, nākot uz Skrundas 
novada Dzimtsarakstu nodaļu reģistrēt 
savu bērniņu, varēs no tiem izvēlēties 
tīkamāko. Katrai dāvaniņai klāt pievie-
nota zīmīte par to, ka dāvaniņu saņem 
Latvijas simtgadē dzimis bērniņš.

Pati Ramona atzīst, ka 20 zābaciņu 

adīšana aizņēmusi piecas dienas, dziju 
viņa iepērkot tepat Skrundā un pārsvarā 
adījumos izmanto spilgtos toņus.

Sakām milzīgu paldies Ramonai Šv-
albei par dāvinājumu! 

Aicinām saņemt dāvaniņas arī to mei-
tiņu vecākus, kuri jau šogad reģistrējuši 
mazulītes.

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Notikumu kalendārs
Skrundā

3.martā pl.17.00 Skrundas novada Lēnās, pie Memoriālās sienas, notiks 
piemiņas pasākums, veltīts Kalpaka bataljona vīriem un Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierim, virsleitnantam Paulim Blūmam. Pasākumā piedalīsies Bruņoto 
spēku, Zemessardzes un Jaunsardzes pārstāvji, NBS orķestris un Skrundas 
kultūras nama vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”.  Pasākuma laikā jaunsargi 
nodos svinīgo zvērestu.

8.martā pl.18.00 Skrundas kultūras namā Nacionālo bruņoto spēku bigbends 
aicina uz vienīgo koncertu Lejaskurzemē “Tev vienīgajai”. Koncerta programma 
ir veidota dažādām gaumēm, bet galvenais akcents tiek likts uz mīlestību un 
cieņu pret mūsu daiļo dzimumu - sievietēm. Dziesmas par mīlestību, atzīšanos 
tajā, skumjām un atkal tikšanās prieku būs dzirdamas koncertā, kur solisti būs 
NBS bigbenda mūziķi. Diriģents -  Aleksandrs Kreišmanis. Ieeja - bez maksas.

9.martā pl.19.00 Skrundas kultūras namā izrāžu apvienība „Pannas Teātris” 
skatītājiem piedāvā jaunu izrādi, komēdiju “OPTIMISTS”, kurā to, kā kulties 
pa dzīvi, izkuļoties un paliekot optimistam, rādīs izrādes autors Uģis Segliņš, 
režisors Juris Rijnieks un galvenās lomas atveidotājs – aktieris Gints Grāvelis. 
Biļetes uz izrādi IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ var iegādāties Skrundas bērnu 
bibliotēkā. Cenas  iepriekšpārdošanā: EUR 7.00; 8.00. Pasākuma dienā:  EUR 
10.00; 12.00. Biļetes var iegādāties arī “Biļešu paradīzes” kasēs.

10.martā pl.18.00 Skrundas kultūras namā deju kolektīvu koncerts „Iedejo 
pavasari!” Ieeja – bez maksas.

No 12.marta Raņķu pagasta pasākumu zālē skatāma Vladislava Kundziņa 
fotoizstāde “Skotija - latvieša acīm”. Tikšanās ar autoru un sarunas par ceļo-
jumiem pie tējas tases 23.martā pl.16.00.

14.martā pl.16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma “Džungļu 
patruļa”. Biļetes cena  1.00 EUR. Pl.18.00 bērnu un ģimenes piedzīvojumu 
filma “PARADĪZE 89”. Filma visi ģimenei - uz patiesiem notikumiem balstīts 
stāsts par deviņgadīgās Paulas ienākšanu pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija 
ir ceļā uz neatkarības atgūšanu. Režisore un scenārija autore - Madara Dišlere. 
Biļetes cena -  EUR 2.00.

24. martā pl.14.00 Skrundas kultūras namā Skrundas k/n vīru vokālā an-
sambļa  “Vecie zēni” 28 gadu jubilejas koncerts.

25.martā pl.14.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona piemiņas 
brīdis 1949. gada deportācijas upuriem.

26.martā pl.16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma “Lielās Pēdas 
dēls”. Biļetes cena - 1.00 EUR. Pl.18.00 filma “Nameja gredzens”. „Nameja 
gredzens” ir Aigara Graubas režisēta 2018. gada Apvienotās Karalistes/Latvijas 
spēlfilma par Zemgales ķēniņu Nameju un viņa vadītajām zemgaļu brīvības 
cīņām pret krustnešiem. Biļetes cena -  3 EUR.

Raņķos
6.martā pl.17.00 individuālās sacensības dambretē bijušā bērnudārza telpās.
8.martā pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Sieviešu dienas pasākums “Uz-

plauksti pavasarim”. Viss par un ap sievietēm. Dzeja un dziesmas Mārtiņa un 
Imanta izpildījumā.

10.martā pl.10.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes sacensības dāmām “Met, 
nes un vel!” vai cita veida atraktīvas aktivitātes.

13.martā pl.17.00 Raņķu ģimeņu centrā individuālās sacensības tenisā.
20.martā Raņķu pasākumu zālē tikšanās ar ilggadējo tomātu, gurķu un citu 

dārzeņu audzētāju Mirdzu Brenci par jaunākajām un ražīgākajām šķirnēm un 
dārzeņu audzēšanu.

1.aprīlī Lieldienu pasākums Sudmalnieku birzī.
3.aprīlī brauciens uz Liepājas teātra izrādi “Precības”. Informācija un pie-

teikšanās pa tālruņiem 29837201, 28319185.

Rudbāržos
10.martā pl.12.00 Rudbāržu sporta zāles Jauniešu klubiņa telpās “Pastalu 

darināšanas meistarklase”. 4 stundās visiem dalībniekiem būs iespēja tikt pie 
paša gatavotām pastalām un zināšanām par šo seno apavu izgatavošanu un 
īpatnībām. Lai pieteiktos, lūdzam zvanīt 26261729 Inesei Ozoliņai. Iepriekšēja 
pieteikšanās obligāta. Dalības maksa kursiem 32 eiro no cilvēka, ieskaitot visus 
vajadzīgos materiālus.

16.martā pl.19.00 Rudbāržu sporta zālē notiks kārtējais amatierteātru 
karnevāls.

Nīkrācē
10.martā pl.14.00 Nīkrāces atpūtas centrā “Santjago ceļš” - Ligitas Vein-

bergas stāstījums par ceļojumu uz Spāniju “Manam pašreizējam fiziskajam 
ķermenim ir 62 gadi, bet tas netraucēja man veikt savu pirmo svētceļojumu 
un noiet vienai pašai Svētā Jēkaba ceļu Spānijā (Ziemeļu ceļu) 815 (860) km. 
Par šo ceļu iet un stāsta daudzi, bet katram tas ir ļoti individuāls. Manu stāstu 
mērķis ir iedvesmot mana gada gājuma cilvēkus.”

17.martā pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Monikas Zīles sadzīviska komē-
dija “Savedējs”. Lugā darbojas Zirņu pagasta amatierteātris.

20.martā pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā “Vilnas gleznu meistarklase”. 
Pieteikties pie kultūras darba organizatores.

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

Bibliotēku ziņas
Antuļu bibliotēka
Līdz 31.martam izstāde “Jaunmuiž-

nieku vaļasprieki”. Aicinām jaunmuiž-
niekus iesaistīties izstādes papildināšanā 
ar saviem vaļaspriekiem – adīšanu, 
tamborēšanu, koka un metāla apstrādi, 
rotu darināšanu, kolekcionēšanu.

12.martā pl.15.00 Jaunmuižas pamat-
skolas zālē tikšanās ar Dailes teātra aktri-
si Indru Briķi un grāmatas “ Indra Briķe. 
Krodera aktrise “ autori Līgu Blauu. 

Skrundas pilsētas bibliotēka
Līdz 23.martam izstāde „1.marts - 

Pasaules kaķu diena”. Izstādē piedāvā 
materiālus par kaķiem, kaķu dzīvi, 
paradumiem, kā arī  interesantas un 
piedzīvojumiem bagātas grāmatas par 
kaķiem.

5.martā pl.17.00 Dāmu klubiņa no-
darbība. Tēma - filca vilnas meistarklase 
kopā ar Ingu. 

No 19. - 23.martam „E- iespējas Tavai 
ikdienai”. Individuālas konsultācijas, 

elektronisko katalogu, datu bāzu un 
dažādu e-prasmju izmantošana.

Raņķu bibliotēka
No 12.- 16.martam literārā izstāde 

„Dramaturgam Gunāram Priedem -90”.
No 12. - 30.martam Raņķu muzeja 

telpās komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienai veltīta literārā izstāde  
“Sāpe mūža garumā”. 

Līdz 29.martam  Skrundas mākslas 
skolas audzēkņu izstāde „ Sienas dekori 
– gobelēni”.

No 19. - 23.martam “Dators mans 
draugs” – nodarbībās iespēja individuāli 
apgūt datora un interneta lietošanu.

Rudbāržu bibliotēka
Līdz 20.martam grāmatu izstāde 

“Rakstniekam Kārlim Ieviņam -130 “.
Skrundas bērnu bibliotēka
5.martā bibliotēkas stunda Skrundas 

vidusskolas 1.klašu skolēniem.
6.martā grāmatu maiņa Skrundas PII 

„Liepziediņš’’.

8.martā informācijas meklēšanas 
nodarbība „Meklē atbildes enciklopē-
dijās un vārdnīcās”. Piedalās Skrundas 
vidusskolas 3.klases.

20.martā „Interesanto profesiju die-
na”. Uz tikšanos ar Skrundas TV  aicināti 
Skrundas vidusskolas 5.klašu skolēni.

28.martā „Lasām, cepam un priecāja-
mies”.  Uz kārtējo Cepamdienu aicināti 
visi tie, kam patīk lasīt grāmatas. Šoreiz 
jāizlasa kāda no jaunākajām bibliotēkas 
grāmatām. Nāciet uz bibliotēku, izvēlie-
ties grāmatu un tiekamies Cepamdienā! 
Sākam rosīties no 14.30.

Nīkrāces bibliotēka
Līdz 29.martam foto izstāde: “Dabas 

mainīgā burvība”. Autore Inga Ezeriete.
No 19.- 23. martam E - prasmju ne-

dēļā konsultācijas “Digitālās prasmes 
un digitālo pakalpojumu izmantošana”.

22.martā visas novada bibliotēkas 
slēgtas. Metodiskā diena.

Pateicas brīvprātīgā darba veicējiem
Jau par tradīciju ir kļuvusi kopā sa-

nākšana novada aktīvākajiem brīvprā-
tīgā darba veicējiem, lai atskatītos uz 
paveikto un gūtu iedvesmu turpmākai 
darbībai, veicot dažādus darbiņus vie-
tējās sabiedrības labā.

11. februārī sanākot kopā Skrundas 
novada multifunkcionālajā jaunatnes 

iniciatīvu centrā, mēs ne tikai runājām 
par paveiktajiem darbiem, bet arī pievēr-
sāmies sevis izzināšanai Latvijas intelek-
tuālās attīstības fonda un nodibinājuma 
“Zinātnes un mācību centrs “Cilvēks un 
visums”” dibinātājas, sociāli emocionālo 
prasmju treneres Mairas Dzenes vadībā. 
Šajā reizē teicām paldies Sintijai Kampa-

rai, Samantai Lēvaldei, Anetei Bivbānei, 
Ievai Radvilai,  Martai Evelīnai Veitai, 
Kārlim Dureikam, Artai Annai Buķelei, 
Sintijai Stepiņai, Aigai Tomanovičai, 
Ludmilai Strēlei, Evitai Grīnvaldei, Da-
cei Saulgriezei, Artai Saulgriezei, Evai 
Beļskai, Elmāram Kaminskim, Rudītei 
Ābolai, Inesei Biljardei, Laurim Kairo, 
Gintam Krasauskam, Alisei Ozoliņai, 
Artai Kozjurai, Rūtai Kozjurai, Martai 
Annei Meisterei, Aivitai Nauzerei, 
Paulai Zuntmanei, Elizabetei Ivanovai, 
Megijai Freimanei, Anetei Grantai, Ivo 
Puriņam, Emīlijai Zariņai, Madarai 
Kupčai, Arikai Veldei, Uvai Eglītei, 
Ancei Jegorei, Līnai Dzenei, Martai Mi-
ķelsonei, Evai un Sandim Behmaņiem, 
Marikai Rimšai Bušai, Zanei Eglītei, 
Sigitai Piculei, Ilvai Kliemanei, Santai 
Knopkenai, Aijai Zemei biedrībām 

“Mini SD”, “Bites”, “Ventaskrasti” un 
“Nīkrācnieki.”

Ja arī tu jūti vēlmi īstenot kādu inicia-
tīvu, veikt lielākus vai mazākus darbiņus 
vietējās sabiedrības labā, bet nepie-
ciešams jebkāds atbalsts, lai šo ieceri 
īstenotu, sāc ar domubiedru meklēšanu 
- komandā ir spēks. Atbalstu tu saņemsi 
arī Skrundas novada multifunkcionālajā 
jaunatnes iniciatīvu centrā - atnāc, mēs 
tevi uzklausīsim un sniegsim atbalstu 
ieceres īstenošanai. Labais vairo labo!

Katru nedēļu jauniešu centrā norisinās 
radošās darbnīcas, veicinot to dalībnieku 
radošumu, kā arī dažādu dzīves prasmju 
apguvi. 

No 5. līdz 9.martam “Pavasaris podi-
ņā”- veidosim zaļumu podiņus no otrreiz 

izmantojamiem materiāliem, sēsim un 
stādīsim, lai uz palodzes ir pavasara 
vēstneši.

No 12. līdz 16. martam veidosim foto 
rāmīšus- magnētiņus.

No 19. līdz 29.martam gatavosimies 
Lieldienām, radot gan telpu dekorus, gan 
apsveikumus.

Esi informēts par notiekošo jaunatnes 
jomā – seko līdzi Skrundas novada mul-
tifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 
informācijai:

Facebook: @skrundasjauniesucentrs,
Twitter: @SkrundasJ,
Instagram: @SkrundasJC!
Informāciju sagatavoja jaunatnes 

darbinieces Baiba Eversone un Eva 
Behmane 

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
MAIGA UPENIECE 01.08.1927. 03.02.2018.
ERNESTS STAŅEVIČS 13.03.1928. 05.02.2018.
AUSMA BUMBULE 02.10.1927. 11.02.2018.
VIKTORS IVBULS 10.12.1948. 19.02.2018.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
Februāra mēnesī Skrundas novadā reģistrēta jaundzimusī - meitenīte Eva. 
Lai dienas pilnas mīlestības un prieka, lai veselība vecākiem un mazulītei!
Laulību Skrundas dzimtsarakstu nodaļā reģistrējuši 2 pāri – mūsu novada cilvēki.
Mūžībā pavadīti 4 novada iedzīvotāji:


