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Labdien, lasītāj!

Eva Behmane, jaunatnes
darbiniece

Ar patiesu prieku un lepnumu
varu teikt, ka daru savu sapņu
darbu – esmu jaunatnes
darbiniece Skrundas novada
multifunkcionālajā jaunatnes
iniciatīvu centrā.
No vienas puses, mans ceļš
ir bijis laimīgu nejaušību un
pilns, bet no otras, iespējams,
ka mana vēlme būt šeit un
darīt vainagojās panākumiem.
Manas gaitas jauniešu
centrā aizsākās kādā
ziemas pēcpusdienā pirms
nepilniem diviem gadiem. Es
ierados jauniešu centrā un
izteicu vēlēšanos iesaistīties
brīvprātīgajā darbā. Tā ik pa
laikam piedalījos dažādos
jauniešu centra rīkotajos
pasākumos. Mani aizrāva
darbs ar bērniem un
jauniešiem, un klusībā loloju
sapni, ka arī es kādreiz varētu
strādāt jauniešu centrā.
Pirms aptuveni sešiem
mēnešiem man tika piedāvāta
fantastiska iespēja iesaistīties
projektā „PROTI un DARI”.
Sākumā gan mazliet šaubījos,
vai tas būs man piemērots, bet
tagad pavisam noteikti varu
apgalvot, ka dalība projektā
bija viena no labākajām
izvēlēm, ko jebkad esmu
izdarījusi! Projekta ietvaros
es varēju ļauties īstam sapņu
lidojumam, lai izmēģinātu
lietas, kas mani interesē un
aizrauj. Tas ļāva man apgūt
dažādas prasmes un iegūt
zināšanas, kas kalpo kā
lielisks atspēriena punkts
manai turpmākajai dzīvei.
Ja arī tu esi vecumā no
18 – 29 gadiem, nestrādā,
nemācies un neesi reģistrējies
NVA, tad noteikti piesakies
projektā „PROTI un DARI”!
Tā ir lieliska iespēja tev ļauties
savam sapņu lidojumam!
Lai izdodas!
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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2017.gada 6.oktobris

Aicina pieteikt novada domes apbalvojumiem

Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un organizācijas līdz 20. oktobrim iesniegt
priekšlikumus Skrundas novada domes
apbalvojumu – Goda balvu un Pateicības
rakstu – piešķiršanai, kuri, kā ierasts, tiks
pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā.
Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs
apbalvojumus – Goda balvas un Pateicības rakstus. Apbalvojumu pasniegšanas
mērķis ir rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi un radoši,
iesaistīties novada sabiedriskās dzīves
norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu
Skrundas novada izaugsmē.
Atbilstoši Skrundas novada domes
2015. gada 24. septembra sēdē apstiprinātajiem noteikumiem “Par Skrundas
novada domes apbalvojumu piešķiršanu
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” Skrundas novada Goda balva
ir augstākais Skrundas novada domes

apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem
nopelniem novada labā, bet Pateicības
raksts ir Skrundas novada domes priekšsēdētājas rakstiska pateicība par atbalstu
Skrundas novadam, par sadarbību ar
Skrundas novada pašvaldību. Ar Goda
balvu – Apliecinājuma rakstu un dāvanu
komplektā ar naudas balvu 50.00 EUR
apmērā pēc nodokļa nomaksas – apbalvos ne vairāk kā trīs personas, bet Pateicības rakstu pasniegs līdz 10 personām.
Apbalvojamo personu izvirzīt var jebkura persona, Skrundas novada domes
pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde
un organizācija, citi pilsētā un novadā
esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas
un sabiedriskās organizācijas, Skrundas
novada domes komisijas un komitejas.
Iesniegtos priekšlikumus izvērtēs
komisija 5 locekļu sastāvā (Skrundas
novada domes deputāti, sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji), ko
organizēs Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja. Savukārt Skrundas
novada domes lēmums par Goda balvas

vai Pateicības raksta piešķiršanu pēc tā
pieņemšanas tiks publicēts Skrundas
novada pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”.
Iesnieguma veidlapu var lejuplādēt
un ar noteikumiem “Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienā” iepazīties mājas lapā www.
skrundasnovads.lv.
Priekšlikumus apbalvojumu piešķiršanai līdz 20. oktobrim aicinām iesniegt:

Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā;
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē, Dzeldā, Nīkrāces pagastā;
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē,
Dārdedzēs, Rudbāržu pagastā;
Raņķu pakalpojumu pārvaldē, Sākumskolā, Raņķu pagastā;
Elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv
Teksts - Zane Eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja

Atbalstīs izglītojamo individuālo
kompetenču attīstību

Skrundas novada izglītības iestādes –
Skrundas vidusskola un Nīkrāces pamatskola - iesaistīsies Eiropas Sociālā fonda
(ESF) līdzfinansētā projektā "Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" 8.3.2.2/16/I/001
Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas
izglītības pakalpojumu daudzveidību,
kas balstīti uz individuālās mācību
pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās
izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot
izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus.
Galvenās darbības:
1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās
izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai (metodoloģisku ieteikumu
izstrāde un pielietošanas mācības, IKT
resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku
ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas
attīstības pasākumu nodrošināšana
mācību satura apguvei un ārpusstundu
pasākumu veidā.
Projektā paredzēti īstenot šādi atbalsta
pasākumi:
1.Mācību saturā - matemātikas meistarklases, STEM mācību priekšmetu
meistarklases, apkārtējās vides pētnieku
nodarbības;
2.Ārpusstundu pasākumi - pārgājieni, ZINO centra apmeklējumi, Lego
robotika.
Projekta īstenošanai paredzētā summa
ir 31073,40 eiro. Projektu plānots īstenot
no līguma noslēgšanas līdz 2020. gada
31.decembrim.
Teksts - Elīna Linkovska,
Skrundas novada projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” koordinatore

Īstenos projektu “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Skrundas novada pašvaldība ir sadarbības partneris Izglītības kvalitātes valsts
dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda
projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un
jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un
nepabeidz skolu. Projekts paredzēts, lai
laikus identificētu bērnus un jauniešus
ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem
tiks sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar
jauniešiem. Pasākumi vērsti uz agrīnu
problēmas diagnostiku un risinājumu,
lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu
un varētu būt mazāk efektīva. Projekta
mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu
skolēni no 5. līdz 12. klasei. Projekts
tiks īstenots līdz 2022.gada decembrim.
Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši
nepabeidz skolu: motivācijas trūkums,
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mācību un uzvedības traucējumi, vecāku
nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi,
veselības problēmas, darba uzsākšana
u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori vienlaikus, tāpēc
jāiesaista dažādas institūcijas. Projekta
īstenošanai tiks piesaistīti stratēģiskie
partneri: sociālais dienests, bāriņtiesa
un citas iestādes, skolu pedagogu un
pedagoģiskā atbalsta personāla iesaiste
paredzēta papildus viņu tiešajiem darba
pienākumiem, tādējādi cenšoties mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu,
īstenojot dažādus preventīvus pasākumus. Šajā mācību gadā Skrundas novadā projekta ietvaros paredzēts veidot
individuālus atbalsta plānus deviņiem
skolēniem.
Teksts - Inga Flugrāte,
Izglītības nodaļas vadītāja
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Īstenos projektu Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
Skrundas novada pašvaldība noslēgusi
sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta
ietvaros papildus izglītības iestādēs veiktajiem un plānotajiem skolēnu karjeras
izglītošanas pasākumiem tiek veidots
novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns. Kā izmēģinājumskolas
projektā izvirzītas Skrundas vidusskola
un Nīkrāces pamatskola, kā projektā

neiesaistītā izglītības iestāde – Jaunmuižas pamatskola. Izmēģinājumskolu dalība projektā jānodrošina piecus gadus.
Projekta ietvaros skolēniem būs iespēja
apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību iestādes, lai noskaidrotu un
iepazītu dažādas profesijas un izglītības
iespējas. Pašvaldības Karjeras attīstības
atbalsta pasākumu plānu kārtējam mācību gadam veidos pedagogs – karjeras
konsultants. Projekts turpināsies līdz
2020.gada 30.decembrim.

Uzlabos strādājošo konkurētspēju
Skrundas novada pašvaldība šobrīd
piedalās projektā “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide”.
Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.
8.4.1.0/16/I/001 īsteno Valsts izglītības
attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām, Izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru.
Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālās prasmes, lai
veicinātu strādājošo konkurētspēju un
darba produktivitātes pieaugumu piedāvājot gan neformālās izglītības kursus,
gan tālākizglītību profesijas ieguvē.
No 2017. gada 5.oktobra līdz 6.novembrim nodarbinātie no 25 gadu
vecuma ar zemu izglītības līmeni, ar
izglītību specialitātē, kurā vērojams
darbaspēka trūkums, ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums
pārsniedz pieprasījumu var pieteikties
kādai no valstiski prioritāri atbalstāmajai
tālākizglītības programmai: būvniecībā,
kokapstrādē, informāciju tehnoloģijās,
mašīnbūvē un metālapstrādē. Skrundas
novada pašvaldībā konsultācijas par
pieteikšanos sniegs pieaugušo izglītības
projekta koordinatore pašvaldībā Inga
Flugrāte, e-pasts: inga.flugrate@skrunda.lv, t.27839913, 63350463.
Pašvaldības aktivitātes projekta ietvaros ir mācību piedāvājuma un
mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā, nodarbināto iedzīvotāju
informēšana par karjeras konsultanta
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pakalpojumiem, nodarbināto iedzīvotāju
vecumā no 25 gadiem informēšana un
iesaiste projektā.
Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts
projekta laikā ir profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve:
• karjeras konsultanta pakalpojumi
• ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšana
• papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam
pakļauto nodarbināto iedzīvotāju
iesaistei mācībās: nepieciešamā
asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai
personai ar invaliditāti; atbalsts
reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Projekts kopumā ilgs līdz 2022. gada
31.decembrim un tajā būs vairākas
pieteikšanās reizes. Ja nodarbinātajai
personai ir maznodrošinātas vai trūcīgas
personas statuss, tad mācību izmaksas
pilnā apmērā tiks segtas no projekta līdzekļiem, bet pārējiem nodarbinātajiem
pašiem būs jāmaksā 10 % no mācību
izmaksām. Sekojiet līdzi aktuālākajai
informācijai par projekta iespējām
Skrundas novada mājas lapā: www.
skrundasnovads.lv .
Inga Flugrāte,
Izglītības nodaļas vadītāja
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Būs dienas
nometnes bērniem

Skrundas novada pašvaldība no 23.
līdz 27.oktobrim (skolēnu brīvlaikā)
projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” Nr.
9.2.4.2/16/I/039 ietvaros organizē “Veselīga dzīvesveida popularizēšanas dienas
nometnes bērniem”. Dienas nometnes
norisināsies Skrundas pilsētā, Jaunmuižas ciemā, Nīkrāces pagastā, Rudbāržu
pagastā, Raņķu pagastā. Aicinām nometnē piedalīties ikvienu novadā dzīvojošu
bērnu vecumā no 7 līdz 10 gadiem. Vecākiem bērnu pieteikt nometnei pa tālruni
29427990 (Inese Ivāne).

Sveic skolotājus
svētkos

Sveicam visus skolotājus viņu profesionālajos svētkos - Pasaules skolotāju
dienā! Īpaši sumināti darba jubilāri, kuri
tika sveikti Skolotāju dienas pasākumā
5. oktobrī Skrundas kultūras namā. No
Nīkrāces pamatskolas: Sellija Jansone,
Mārīte Vanaga, Anita Sebeža. No Skrundas mūzikas skolas: Dace Ganiņa, Antra
Zuntnere. No Jaunmuižas pamatskolas;
Baiba Meļķe, Līga Grickus, Ilze Arājuma. No Skrundas vidusskolas: Gita
Rēdere, Una Ziņģe, Inese Pickaine,
Sigita Grundberga, Egita Kurme, Gunta Brūvere, Maija Muižarāja, Sarmīte
Veita. No pirmsskolas izglītības iestādes
„Liepziediņš”: Dace Štālberga, Anda
Kaltiniece, Kristīne Dzene, Kristīne
Strazda.

Septembris - dzejas
noskaņās

Septembrī bērnu bibliotēkā tika atvērta Dzejoļu darbnīca. Pirmais darbnīcā
paveicamais uzdevums – mīļākā dzejolīša ietērpšana krāsās un zīmējumā.Nākamajā nedēļā Dzejoļu darbnīcā viesojās
ilgi gaidīts ciemiņš – dzejniece Māra
Cielēna. Tikšanās laikā bērni uzzināja,
kā top dzejolītis, un par to, kas nepieciešams cilvēkam, lai kļūtu par dzejnieku
vai rakstnieku. Otrā Dzejoļu darbnīcas
nodarbība bija Cepamdiena, kurā cepām
… dzejolīti. Brūkleņrakstā rakstītais
Māras Cielēnas dzejolītis „Paldiesiņš”
izcepās brīnumgards un ātri izkusa mazo
cepēju mutēs. Nākamā Cepamdiena būs
11.oktobrī, kad cepsim…. Tas lai paliek
noslēpums. 27. septembrī – Dzejoļu
darbnīcas noslēguma nodarbība, kurā
savus uzrakstītos dzejolīšus veltījām
Skrundas pilsētai.

Dzejas dienas
Jaunmuižā

20.septembrī Antuļu bibliotēka aicināja uz tikšanos ar dzejnieku, mūziķi
un pazīstamo dziesmu teksta autoru
Guntaru Raču. Jaunmuižas pamatskolas
zālē autoru sagaidīja teju ap astoņdesmit
viņa daiļrades cienītāju. Dzejnieks bija
ieradies kopā ar saviem draugiem Uģi
Tirzīti, Andri Alviķi, dziedātāju Katrīnu Binderi un skrundenieku, dziedošo
ugunsdzēsēju, Jāni Buķeli. Pasākumu
kuplināja arī mazās skrundenieces no
popgrupas „Bums”. Guntars Račs lasīja
dzeju no jaunā dzejoļu krājuma „365”
un iepriekšējā krājuma „ Laikam laika
nav.” Divi laimīgie no kuplā skatītāju
pulka varēja savā īpašumā iegūt jauno
dzejoļu krājumu, atbildot uz autora
uzdotajiem jautājumiem.  Skanēja tautā populāras melodijas ar dzejnieka
Guntara Rača vārdiem, viņam pašam
dziedot un muzicējot uz ģitāras. Visus
saviļņoja arī Katrīnes Binderes, izjustais,
maigais dziedājums. Viņas izpildījumā
skanēja „Tev līdzās”, „Rasa”, „Par to”.
Skanot Līvu dziesmai „Ozolam” Buka
izpildījumā, cilvēki zālē cēlās kājās un
dziedāja līdzi. Divas stundas paskrēja
nemanot. Pēc pasākuma kāda apmeklētāja teica: „Tik pozitīvu lādiņu sen nebiju
saņēmusi. Izcils Guntara Rača radošā
darba vakars.”
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Skrundas novada pašvaldības policija
informē par notikumiem septembrī
muižā, kurš neļauj bērniem doties skolu,
Uzrauga kārtību
viņus apdraudot. Informācija nodota arī
1.septembrī tika veikta pastiprināta
satiksmes uzraudzība pie gājēju pārejām
Skrundā. 7.septembrī palīdzēts nodrošināt kārtību un objekta nepieejamību
nepiederošām personām Skrundas militārajā pilsētiņā laikā, kad notika militāro
spēku mācības dažādu ēku demontēšanā
un spridzināšanā. 20.septembrī kopā ar
Būvvaldi apsekoti nesakoptie īpašumi.
30.septembrī pievērsta pastiprināta sabiedriskās kārtības uzraudzība Skrundas
disko nakts laikā. Skrundas pilsētas
teritorijā būtiski pārkāpumi netika
konstatēti.

Pārmērīgi lieto
alkoholu

1.septembrī uzsākta administratīvā
lietvedība vīrietim, kurš stiprā alkohola
reibumā nokārtoja dabiskās vajadzības
pie veikala “Elvi”. Mēneša laikā vairākām sabiedriskā vietā esošām iereibušām personām izteikts gan mutisks
aizrādījums, gan uzsākta administratīvā
lietvedība. Apsekojot Skrundas novada
teritoriju, uz šosejas Liepāja – Rīga,
netālu no Cieceres, pamanīts kāds
Skrundas iedzīvotājs, kurš pamatīga
alkohola reibumā staigāja gar šosejas
malu. Persona tika aizturēta.

Apzogs veikalus

Saņemta informācija par vairākām
notikušām zādzībām veikalos “Elvi”
un “Top”. Abos gadījumos vainīgās
personas noskaidrotas, informēta Valsts
policija.

Pārkāpj saistošos
noteikumus

Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju,
sastapti vairāki smēķētāji, kuri smēķēja
autoostas teritorijā. Izteikts mutisks
brīdinājums. 19.septembrī apsekojot
Skrundas pilsētas teritoriju, pamanītas
vairākas noliektas un sabojātas ceļa
zīmes, kā arī sabojāts apgaismes stabs.
Vainīgā persona tika noskaidrota, informācija nodota Valsts ceļu policijai.

Nepieskatīti
mājdzīvnieki

Skrundas pilsētas teritorijā sadarbībā
ar Saldus dzīvnieku patversmi “Oposums” notika bezsaimnieku klaiņojošo
un nereģistrēto suņu un kaķu izķeršana. Kopā tika noķerti 8 kaķi un viens
suns. Pēc cilvēku sūdzības pārbaudīts,
vai kādā privātmājā pret suni netiek
pārkāpts dzīvnieku labturības likums.
Pēc vietas apskates nekādi pārkāpumi
netika konstatēti. 12.septembrī izteikts
mutisks brīdinājums kādai Skrundas
novada iedzīvotājai par dzīvnieku labturības likuma pārkāpumu, kuras suns
nepieskatīts skraidīja apkārt apdzīvotā
teritorijā. Šai dienā saņemta arī sūdzība
par suni Skrundā, kurš nemitīgi rej un
traucē kaimiņiem. 18.septembrī dzīvnieku patversmē “Oposums” nogādāti pieci
kārtējie bezsaimnieka kaķi. 21.septembrī
saņemta sūdzība par diviem klaiņojošiem suņiem Sieksātē, kuri skrienot virsū
cilvēkiem un skaļi rejot. Informācija
vēlāk neapstiprinājās. 26.septembrī saņemta atkārtota sūdzība par suni Jaun-

Veic pārbaudes

8.septembrī darba laikā tika pārbaudīti vairāki projektā “Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi” iesaistītie darbinieki.
Pārbaudes laikā tika konstatēti vairāki
pārkāpumi. 13.septembrī apsekojot un
pārbaudot Skrundas ielas tirdzniecības
vietas, konstatēts viens pārkāpums.

Saņem sūdzības

Septembrī saņemta sūdzība par trokšņošanu kādā dzīvoklī, kurš atrodas kādā
daudzdzīvokļu mājā Dzeldā. 14.septembrī saņemta sūdzība, ka kāds zēns
staigā gar Jaunmuižas veikaliem un
no garāmgājējiem prasa cigaretes un
alkoholu. 15.septembrī brīdināts kādas
privātmājas īpašnieks par sava un cita
īpašuma teritorijā sakrautiem metāllūžņiem. 18.septembrī saņemta sūdzība par
jauniešiem Smilgās, kuri ar savu darbību
apzināti traucēja pārējos iedzīvotājus.
22.septembrī pēc vairākām sūdzībām par
Skrundas iedzīvotājiem, kuri pārvietojas
ratiņkrēslos un kuri neievēro ceļu satiksmes noteikumus, viņi atkārtoti apgādāti
ar īpaši pamanāmām atstarojošām vestēm. Saņemta arī sūdzība par nepļautu
zāli Skrundā, Kuldīgas ielā.

Pārbauda saņemto
informāciju

11.septembrī saņemta informācija, ka
kādā dzīvoklī Skrundā nomiris vīrietis.
Aizbraucot uz notikuma vietu, informācija apstiprinājās. 13.septembrī saņemta
informācija par nesaskaņotu šķeldošanu
Rudbāržu pagastā. Aizbraucot uz notikuma vietu, konstatēts pārkāpums.
22.septembrī saņemta informācija, ka
Jaunmuižā kādai privātmājai sabojāts
žogs. Informācija nodota Valsts policijai,
un iespējamās vainīgās personas tiek
noskaidrotas. 27.septembrī pārbaudīta
kāda pamesta māja Skrundā, jo saņemta informācija, ka šajā mājā ik pa
laikam iemitinās nepiederoša persona.
29.septembrī saņemta informācija, ka
Skrundas pagastā tiek ganīti mājlopi
tam neparedzētā vietā. Notiek apstākļu
noskaidrošana.

Sadarbojas ar citiem
dienestiem

22.septembrī apsekojot Skrundas
pilsētas teritoriju, pamanīts busiņš ar
Anglijas valsts numurzīmēm, kuram
beigusies tehniskā apskate. Informāciju
nodota Valsts ceļu policijai.

Risina
konfliktus

27.septembrī saņemta informācija par
pazudušu cilvēku, kurš dzīvo Kušaiņos.
Nedaudz vēlāk vīrietis atrasts. Saņemts
arī izsaukums uz kādu ģimenes konfliktu
Kušaiņos, kur dzīvo arī neilgi pirms tam
pazudušais vīrietis. Aizbraucot uz notikuma vietu, situācija atrisināta.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde

Bērnu ar invaliditāti
vecāki aicināti pieteikties sociālo
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti
projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir
veikta individuālo vajadzību izvērtēšana
un izveidoti individuālie atbalsta plāni,
aicināti izvēlēties nepieciešamākos no
tajos rekomendētajiem pakalpojumiem
un pieteikties to saņemšanai pašvaldības
sociālajā dienestā.
Vecāki pieteikt savu bērnu vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
varēja no 2016.gada augusta līdz pat
2017.gada janvārim pašvaldību sociālajos dienestos visā Kurzemē. Kopumā
pašlaik Kurzemē ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni 277 bērniem ar invaliditāti, tajos iekļaujot rekomendācijas par
bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai
nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai
skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Vajadzību izvērtēšanā iesaistītie
speciālisti (sociālais darbinieks, psihologs, fizioterapeits un/vai ergoterapeits)
norādījuši uz vairāk kā 40 dažādiem
sabiedrībā balstītiem sociāliem un
vispārējiem pakalpojumiem, kuru pieejamība Kurzemē būtu vēlama bērnu
ar FT un viņu ģimenu dzīves kvalitātes

uzlabošanai.
Katra ģimene no atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem bez
maksas var saņemt četrus pakalpojumus
bērnam un divus vecākiem. Lai pašvaldība varētu sākt organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām vecākus
doties uz pašvaldības sociālo dienestu
ar iesniegumu par nepieciešamajiem
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa
no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un
atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā
balstītus pakalpojumus un maksimāli
samazina ilgstošas sociālās aprūpes
iestādēs esošo personu skaitu.  
Lai saņemtu papildu informāciju,
aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr.
27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
Informāciju sagatavoja: Inese
Siliņa, projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Nīkrāces pagasts ziņo
Nīkrāces pagastā septembra mēnesis ir
tikpat krāsains ar darbiem un aktivitātēm
kā šis rudens.
Lietus zaudējumus radīja ne tikai
Latgalē, bet savus darbus padarīja arī
mūsu pagastā. Lielajā lietavu laikā tika
pārrauts Brūveru – Dejas ceļa posms.
Uz vairākiem ceļu posmiem bija izskalojumi. Paldies ceļu uzturētājam par
operatīvo darbību un ceļu sakārtošanu!
Ir uzsākti un turpinās remontdarbi,
tiek atjaunota Saieta nama ārējā fasāde,
veikti remontdarbi pie Atpūtas centra,
atjaunojot nojumi un ārējās ārdurvis, kā
arī tiek sakārtota Atpūtas centra terase.
Tiek veikts kosmētiskais remonts Nīkrāces pagasta veselības aprūpes punktā.
Kultūras dzīve septembrī ir ar raibu
raibiem piedzīvojumiem. Atpūtas centrā
notika tikšanās ar Daci Judinu un Arturu
Nīmani literāri muzikālā programmā
„Poētiskā kafejnīca”. Pašiem mazākajiem pagasta iedzīvotājiem bija iespēja
piedalīties „Burunduka šovā Nīkrācē ”.
Biedrība „Ventas krasti” Atpūtas centrā
rīkoja projekta „Čaklie pirkstiņi Nīkrācē
” dalībniekiem Miķeļdienas pasākumu,
kurā dalībnieki dalījās ar saviem projekta darba augļu rezultātiem.
Kultūras darba organizatore aicina
jaunus dalībniekus Nīkrāces amatierteātrī “Brinida” un Nīkrāces sieviešu
vokālajā ansamblī “Diantus”.
Nīkrāces pamatskola ir viena no 132
Latvijas izglītības iestādēm, kas saņēmusi starptautisko Ekoskolas nosaukumu
un 2017./2018.mācību gadā tai piešķirts
starptautiskais Zaļais Karogs, kurš tika
pacelts pie Nīkrāces pamatskolas 27.septembrī. Zaļo karoga balvas saņem tikai
tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj
demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā,
savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums
un diploms ir nacionāla līmeņa balva

skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
Apsveicam mūsu skolu ar balvas saņemšanu!
Sociālais dienests sveica vecāko
Nīkrāces pagasta iedzīvotāju 94 gadu
jubilejā.
Septembrī notika Spēka diena. Šādas
dienas mērķis ir rosināt sabiedrību domāt par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,
kā arī apzināties labas fiziskās formas
nozīmi ikdienas dzīvē. Spēka dienā
piedalījās 13 dalībnieki. Katrs dalībnieks
par piedalīšanos saņēma diplomu. Sporta
organizatore piedalījās Veselības nedēļas
noslēguma pasākumā Rīgā. Latvijas
Tautas sporta asociācijas prezidents
Andris Bērziņš teica lielu paldies visiem,
kuri piedalījās Veselības nedēļas pasākumos, pateicās un apbalvoja visaktīvākās
pašvaldības, iestādes un pasākumu
koordinatorus. No 23.septembra līdz
30.septembrim Nīkrāces pagastā notika
sportiskās aktivitātes Eiropas sporta
nedēļā. Eiropas Sporta nedēļas mērķis
ir veicināt nodarbošanos ar sportu un
fiziskām aktivitātēm un vairot izpratni
par to daudzajām priekšrocībām.
Neformālā iedzīvotāju grupa jau
vairāku mēnešu garumā īsteno projektu
„Otra iespēja”, kas tika atbalstīts projekta konkursā „Mēs Skrundas novadam”.
Projekta mērķis ir izveidot Nīkrāces
pagasta iedzīvotājiem lietoto apģērbu
un sadzīves preču maiņas punktu. Notiek
veiksmīga sadarbība ar nevalstiskajām
un reliģiskām organizācijām , kuras ziedo lietotus apģērbus un sadzīves preces.
Pagasta iedzīvotāji aktīvi ir iesaistījušies
apģērbu un sadzīves priekšmetu maiņas
punkta attīstībā.
Informāciju apkopoja
Nīkrāces pakalpojuma pārvaldes
vadītāja Ilona Rītiņa

AS “Sadales tīkls” Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā atjauno elektrotīklu 82 km garumā

Skrundas novadā šogad AS “Sadales
tīkls” plāno atjaunot vidējā sprieguma
elektrolīnijas 37 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt
par kabeļu līnijām 5,5 km garumā un
veikt 8 transformatoru apakšstaciju
rekonstrukciju vai izbūvi. Skrundas
novada elektrotīkla atjaunošanā AS
“Sadales tīkls” šogad plāno ieguldīt
666 tūkst. eiro, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 8 000
klientu. Skrundas novadā turpinās apjomīga vidējā sprieguma elektrolīniju
rekonstrukcija. Vidējā sprieguma elektrolīniju atjaunošana ir ļoti nozīmīga,

NĪKRĀCE

Pārtikas un veterinārajam dienestam.

2017.gada 6.oktobris

RAŅĶI

lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu
nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi,
jo pēc apakšstacijas “Skrunda” izbūves
elektrolīnijas savienos šo apakšstaciju
ar apakšstaciju “Kuldīga” un nodrošinās
rezerves elektroapgādi klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos.
Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija
norisinās Raņķu pagastā – autoceļa P116
“Kuldīga-Skrunda” apvidū. Elektrolīniju pārbūve noslēgusies elektrolīnijas
posmā no Līdumniekiem līdz Ranķiem,
kur gar autoceļu P116 vidējā sprieguma
gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 5,8 km
garumā, bet elektrotīkla pārbūves darbs

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

vēl turpinās teritorijā no autoceļa P116
līdz Upeslejām.
Skrundas pagastā šogad plānotā
elektrotīkla pārbūve jau ir noslēgusies.
Lielākā daļa no Skrundas pagastā esošā
elektrotīkla šķērso mežainus apvidus,
tādēļ šogad šī pagasta teritorijā AS “Sadales tīkls” veica vidējā sprieguma 20kV
gaisvadu elektrolīniju pārbūvi izolētu
vadu izpildījumā.
Arī Nīkrāces pagastā šogad plānotā
elektrolīniju pārbūve jau ir noslēgusies.
Pie Vormsātes veikta zemsprieguma
gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par
kabeļu līniju 2 km garumā un jaunas

NĪKRĀCE

RAŅĶI

transformatoru apakšstacijas izbūve.
Savukārt starp Maznīkrāci un Dzeldu
AS “Sadales tīkls” atjaunoja vidējā
sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 4,9
km garumā un šī projekta ietvaros veikta
arī divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Papildus Nīkrāces pagasta
vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēts
attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus
AS “Sadales tīkls” personālam attālināti
vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus
elektrotīkla bojājumu gadījumos.
Papildu informācija:
Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
Preses sekretāre

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8/2017 „Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2017
„Skrundas novada pašvaldības 2017.
gada budžets” . Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 6/2017 „Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2013. gada
28. novembra saistošajos noteikumos Nr.
21/2013 „Skrundas novada pašvaldības
nolikums”. Dome apstiprināja Skrundas
novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/2017 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
2018.gadā”. Dome apstiprināja Skrundas
novada pašvaldības 2017.gada 25.maija
saistošo noteikumu Nr. 4/2017 “Par
sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas,
izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas
novadā” precizēto redakciju.
Dome apstiprināja kārtību, kādā
Skrundas novada pašvaldībā aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai.
Dome pilnvaroja Skrundas novada
domes priekšsēdētājas vietnieku Aldi
ZALGAUCKI Skrundas novada domes
vārdā pieņemt rīkojumus un parakstīt
dokumentus saistībā ar Skrundas novada
domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES komandējumiem.
Ar 01.10.2017 dome Skrundas novada
pašvaldības amatu sarakstā 2017.gadam
izveidoja amatu – autotransporta vadītājs, profesijas kods 8322 01, nosakot
summētu nepilnu darba laiku ar mēneša
darba algas likmi 555.00 EUR (pieci
simti piecdesmit pieci euro, nulle centi),
samaksu veicot pēc nostrādātām darba
stundām.
Dome papildinās Skrundas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstu
ar pirmsskolas izglītības sporta skolotāja amatu, profesijas kods 2342 03,
nosakot mēneša darba algas likmi 0.8,

2017.gada 6.oktobris

2017. gada 29.septembra domes sēde

ar atalgojumu 496.00 EUR (četri simti
deviņdesmit seši euro, nulle centi), un
papildinās Skrundas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstu ar pirmsskolas
izglītības speciālā skolotāja amatu,
profesijas kods 2352 02, nosakot mēneša darba algas likmi 0.2, ar atalgojumu
124.00 EUR (viens simts divdesmit četri
euro, nulle centi).
Ar 2017.gada 29.septembri dome
izbeidza Skrundas novada pašvaldības
Skrundas pilsētas zemes komisijas
darbību.
Dome grozīja Skrundas novada domes
24.08.2017. sēdes (prot. Nr.5, 13.§)
lēmumu „Par adreses Stacijas iela 4A,
Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu”.
Dome apstiprināja siltumenerģijas apgādes tarifu Skrundas pilsētā
2017./2018.gada apkures sezonai 61.43
EUR/MWh, kas sastāv no dabasgāzes
izmaksām un pastāvīgām izmaksām:
Dabasgāzes izmaksas – 39.75
EUR/MWh:
Maksa par dabasgāzi – 27.38 EUR/
MWh,
Pārvades sistēmas pakalpojums – 2.66
EUR/MWh,
Sadales sistēmas pakalpojums – 7.50
EUR/MWh,
Akcīzes nodoklis – 2.21 EUR/MWh,
Pastāvīgās izmaksas – 21.68
EUR/MWh,
Dome apstiprināja siltumenerģijas apgādes tarifu Rudbāržu ciemā
2017./2018.gada apkures sezonai 58.63
EUR/MWh, kas sastāv no dabasgāzes
izmaksām un pastāvīgām izmaksām:
Dabasgāzes izmaksas – 42.99
EUR/MWh:
Maksa par dabasgāzi – 29.61 EUR/
MWh,
Pārvades sistēmas pakalpojums – 2.88
EUR/MWh,
Sadales sistēmas pakalpojums – 8.11
EUR/MWh,
Akcīzes nodoklis – 2.39 EUR/MWh,
Pastāvīgās izmaksas – 15.64
EUR/MWh.

Ar 01.09.2017. dome izveidoja Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā 2017./2018.mācību gadam vairākus amatus: 1) speciālais
pedagogs, profesijas kods 2352 03, ar
mēneša darba algas likmi 680.00 EUR
(seši simti astoņdesmit euro, nulle centi)
samaksu veicot pēc pedagoģisko darbinieku tarifikācijas; 1) vispārējās pamatizglītības skolotājs, profesijas kods 2341
01, ar mēneša darba algas likmi 680.00
EUR (seši simti astoņdesmit euro, nulle
centi) samaksu veicot pēc pedagoģisko
darbinieku tarifikācijas;
pirmsskolas skolotāja palīgs uz 1.1
darba slodzi, profesijas kods 2335905,
ar mēneša darba algas likmi 380.00
EUR (trīs simti astoņdesmit euro, nulle
centi). Ar 01.09.2017. dome samazināja
Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā
2017./2018.mācību gadam amatu –
pirmsskolas izglītības skolotājs uz 1.08
darba slodzi, profesijas kods 2342 01, ar
mēneša darba algas likmi 680.00 EUR
(seši simti astoņdesmit euro, nulle centi),
bet lēma palielināt Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā 2017./2018.mācību
gadam amatu – sociālais pedagogs,
profesijas kods 2359 01, darba slodzi uz
0.2, ar mēneša darba algas likmi 680.00
EUR (seši simti astoņdesmit euro, nulle
centi) samaksu veicot pēc pedagoģisko
darbinieku tarifikācijas.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome pagarinās ar vienu personu garāžas (kopējā platība 35.36 m2) Skrundas
novadā nomas līgumu uz 1 gadu, nosakot
telpu nomas maksu EUR 0.28 (nulle
euro, divdesmit astoņi centi) par 1m2
mēnesī un PVN.
Dome nodos Aizsardzības ministrijai,
adrese K.Valdemāra iela 10/12, Rīga,
bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu „Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā, līdz 31.12.2017.
Dome nolēma izveidot ēkas īpašumu
jaunbūvei – saimniecības ēkai, kura
atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes

vienības „Umuri”, Skrundā, Skrundas
novadā, un piešķirt adresi „Umuri”,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Laukalni”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, un atdalāmām zemes
vienībām: 11.6 ha platībā un 0.66 ha
platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Akmeņkalni”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, zemes vienību lietošanas mērķi
– 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Jubilejas”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, un atdalāmai zemes
vienībai 1.8 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Upes Jubilejas”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma Zibens ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā,
zemes vienības sadalīšanu un piešķīra
atdalāmai zemes vienībai 2.2442 ha platībā adresi „Umuri”, Skrunda, Skrundas
novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome atstāja paliekošai zemes vienībai
1.9933 ha platībā adresi Zibens iela
13, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 1201 – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve.
Ar 01.10.2017. dome izbeidza nomas
līgumus ar 2 personām Skrundas novadā.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma
„Ķioļi” Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, zemes vienības sadalīšanu un
piešķīra atdalāmai zemes vienībai 13.4
ha platībā nosaukumu „Jaunķioļi”,
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Skrundas pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Dome atstāja paliekošai zemes vienībai 26.1 ha
platībā nosaukumu „Ķioļi”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „TOPO Libau”
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamā īpašuma „Laucenieki”
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
zemes vienības sadalīšanu un piešķīra
atdalāmai zemes vienībai 5.2 ha platībā
nosaukumu „Ormaņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība. Dome atstāja paliekošai zemes vienībai 2.1 ha platībā
nosaukumu „Laucenieki”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome izveidoja ēku īpašumu un ēkām
un piešķīra adresi „Kastaņu Aleja”,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Sīpoli” Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, un atdalāmai zemes vienībai
11.7 ha platībā ar piešķīra jaunu nosaukumu „Druvas Sīpoli”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome izmainīja zemes vienībai Paegļu ielā 7A, Skrundā, Skrundas novadā,
0.45 ha platībā, lietošanas mērķi no
0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve - uz 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Informāciju apkopoja
Kristīne Vērdiņa, projektu
speciāliste

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2017
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2018. gadā Skrundas novada pašvaldība realizē ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības attiecībā uz Skrundas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
3. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2016.gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 11/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2017.gadā”.

Paskaidrojuma raksts
Saistošiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2018.gadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2017.gadā” pieņemti saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 3.panta 1.daļas ievaddaļu.

2.Īss projekta satura izklāsts

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.daļas ievaddaļa, nosaka, ka „nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0.2 līdz 3 procentiem
no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais
īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”

3.Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvalSaistošo noteikumu īstenošanas rezultātā 2018.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa salīdzinot ar 2017.gadu nepalielināsies, jo pamatojoties uz VZD
dības budžetu
informāciju, kadastrālā vērtība nekustamā īpašuma nodoklim lauksaimniecībā izmantojamai zemei Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2018.gadā salīdzinot ar 2017.gadu nepalielināsies, jo 18.05.2017. Saeima pieņēma grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, atbilstoši kuriem
paredzēts līdz 2020.gadam iesaldēt nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
4.Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav

5.Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām

Nav

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

Sirsnīgs paldies SIA „Skrunda” un Skrundas A.Salmina ZS „Jaunkļavas” par atbalstu Skrundas novada skolēnu radošajām idejām!
Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot
savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau
trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots
projekts “Dienasgrāmata”, kura
ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus
par tēmu “Mana dienasgrāmata”.
Pēcāk projekta īstenotāji uzrunā
katra novada vietējos uzņēmējus,
kas labprāt atbalsta skolēnu radošās

SKRUNDA

idejas, piešķirot līdzfinansējumu šo
dienasgrāmatu tapšanā.
Skrundas novadu šajā projektā
pārstāv Jaunmuižas pamatskola.
Jaunmuižas pamatskolas skolēni
projekta īstenotājiem iesūtīja savu
dienasgrāmatu vēlamos dizainus.
Kopumā noritēja aktīvs darbs pie 25
dienasgrāmatu izgatavošanas. Jāpiebilst, ka skolēni šīs unikālās, pašu
dizainētās dienasgrāmatas saņēma šī

NĪKRĀCE

RAŅĶI

gada 1. septembrī, uzsākoties jaunajam 2017./2018. mācību gadam.
Lai šis viss noritētu veiksmīgi,
ļoti nozīmīgs un pat neatsverams ir
vietējo novada uzņēmēju atbalsts.
Protams, ir lielāki novadi, kuros
dienasgrāmatu izmaksu kopsummu
viens uzņēmums nosegt nevar, tāpēc
šim labvēlim ar savu atbalstu pēcāk
piebiedrojas arī citi vietējie uzņēmumi. Šāda situācija attiecināma arī uz

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Skrundas novadu. Te savu atbalstu
skolēnu radošajām idejām ļoti labprāt
sniedza SIA „Skrunda” un Skrundas
A.Salmina ZS „Jaunkļavas”. Sirsnīgs
paldies par to!
Runājot par atbalstītājiem SIA
„Skrunda” un Skrundas A.Salmina
ZS „Jaunkļavas”, lielākā daļa Skrundas novada iedzīvotāju noteikti zina,
ar ko šie uzņēmi nodarbojas. Taču, ja
kāds tomēr nav īsti pārliecināts vai

NĪKRĀCE

RAŅĶI

nezina, tad mēs pačukstēsim priekšā!
SIA „Skrunda” nodarbojas ar zivkopību un saldūdens akvakultūrām.
Skrundas A.Salmina ZS „Jaunkļavas” nodarbojas ar lauksaimniecības
mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecību un jaukto lauksaimniecību (augkopību un lopkopību).
“Zinātnes un inovāciju parka”
darba grupa

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Skrundas kultūras nams sāk sezonu

Ar mākslinieka Kārļa Dazarta darbu gadu te notiks muzikantu saiets “Satik- pilsētas egli un satiktos ar Ziemassvētku
iztādi, Vaiņodes amatierteātra “Kura- šanās Skrundā”. Būs iespēja noskatīties vecīti. Un tieši pirms pašiem Ziemastieši” (režisore Inga Ezeriete) izrādi Vara Braslas jauno filmu “Vectēvs, svētkiem aicināsim visus uz svētku
“Trīsarpus atraitnes” un Disko nakti, kurš bīstamāks par datoru”. Novembrī ieskaņas koncertu, kurā, kā katru gadu,
kur skanēs ne tikai šī brīža aktuālā dis- rīkosim vairākus pasākumus, veltītus mūs iepriecinās visi Skrundas kultūras
ko mūzika, bet arī 80 – 90 gadu disko Latvijas Republikas proklamēšanas 99. nama un novada dziedošie kolektīvi.
hiti, sākusies jaunā sezona Skrundas gadadienai. Novembra beigās kultūras
Lai doma, par satikšanos piepildās!
kultūras namā.
namā tiks organizēta Skrundas novada Un kāpēc ne kultūras namā?
Sezonas pirmajā pusgadā ir padomāts amatierteātru skate, kurā piedalīsies visi
Gaidām ciemos!
par ikvienu, kurš apmeklēs Skrundas novada kolektīvi un Vaiņodes amatierkultūras nama pasākumus. Oktobrī teātris “Kuratieši”. Decembrī uz kultūras
Teksts – Dita Ņuņēvica, Skrundas
kultūras namā uz lielās zāles skatuves namu aicināsim pašus mazākos, lai kopā
kultūras nama direktore
redzēsim vairākas grupas, jo jau otro darbotos Rūķu darbnīcā, iedegtu lielo
Skrundas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi atklāj sezonu
Līdz 10.oktobrim Skrundas novada amatiermākslas kolektīvi atklāj sezonu. Aicinām pievienoties ikvienu, kam patīk
dziesma, deja, māksla un radītprieks!
Skrundas kultūras nama amatiermākslas kolektīvu 2017./ 2018. sezona

KOLEKTĪVS
Bērnu vokālais ansamblis
Bērnu deju kolektīvs JAUTRAIS DANCIS

DIENA

LAIKS

VIETA

VADĪTĀJS

Otrdiena

17.30

Mazā zāle

Sarmīte Pavilaite

18.00
17.00; 18.00

Lielā zāle

Liene Krūmiņa

Pirmdiena
Ceturtdiena

Jauniešu deju kolektīvs  TIKAI TĀ!

Piektdiena

19.00

Lielā zāle

Dita Ņuņēvica

Vidējās paaudzes deju kolektīvs MEŽĀBELE

Pirmdiena

19.15

Lielā zāle

Dita Ņuņēvica un
Agris Sīlis

Senioru deju kolektīvs  VIRŠI
Sieviešu vokālais ansamblis ROMANCE
Vīru vokālais ansamblis VECIE ZĒNI

Otrdiena

18.30

Lielā zāle

Agris Sīlis

Pirmdiena

18.00

Mazā zāle

Guna Jaunzeme

Ceturtdiena

18.00

Saimes istaba

Viesturs Meļķis

Sieviešu koris  SONANTE

Otrdiena
Ceturtdiena

19.00

3.stāva zāle
Lielā zāle

Senioru koris NOVAKARS

Otrdiena
Piektdiena

16.00
16.00

Mazā zāle

Sarmīte Pavilaite

Trešdiena

19.00

Lielā zāle

Aldis Zalgauckis

Pirmdiena
Ceturtdiena

15.30

Lielā zāle
3.stāva zāle

Anda Stiba

Katru darba
dienu

11.00

3.stāva studija

Anna Skarpa

Trešdiena

15.00-17.00

Lielā zāle

Pirmdiena

15.00
16.00
17.00

Amatierteātris SAAN
Jauniešu amatierteātris
Skrundas audējas
Bērnu popgrupa BUMS
Levitas Tuleiko MODES DEJU grupas:
1.– 4. klase
5.– 10. klase
Pirmsskolas vecums (5 – 6 gadi)
ESENCES
ZUMBA

3. stāva zāle

Laimdota
Mūrniece

Guna Jaunzeme

Levita Tuleiko

18.00
19.00

Skrundas bērnu bibliotēkā noslēdzies projekts
„Rakstnieks satiek lasītāju”

Skrundas bibliotēkā noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts
„Rakstnieks satiek lasītāju”. Laikā no aprīļa līdz oktobrim Skrundas bērnu bibliotēkas lasītājus ir apciemojuši četri zināmi un populāri Latvijas literāti. Aprīlī uz
tikšanos aicināja grāmatu tulkotāja Dace Meiere un bērnu rakstniece Evija Gulbe.
Maijā rakstniece Luīze Pastore kopā ar Skrundas piektklasniekiem izspēlēja mākslas
detektīvu stāstu, bet septembrī dzejas dienu noskaņās sagaidījām ciemos rakstnieci
un dzejnieci Māru Cielēnu. Ceram, ka šīs tikšanās būs labs pamudinājums bērnu
bibliotēkas lietotājiem un grāmatu lasītāju pulks arvien pieaugs.

Skrundas novada pirmskolas izglītības
iestāde “Liepziediņš” no 9. līdz
13.oktobrim svinēs 40 gadu jubileju

Visas nedēļas garumā bērniem būs jāveic dažādi uzdevumi - jāatnes
dažādi dabas materiāli, jāgatavo svētku rotājumi, jāgatavo apsveikumi,
jāzīmē, jāpēta “Liepziediņa” ēka un dosies ekskursijā uz veco bērnudārzu. Bērni stāstīs stāstus “Ko es citiem gribu pastāstīt par savu
“Liepziediņu””. Iestādes gaitenī būs apskatāma darbinieku vaļasprieku
izstāde un bērnudārza vēstures albumi.
10.oktobrī pl.16.00 notiks dzimšanas dienas ballīte bērniem ar vecākiem.
11. oktobrī no 9.00 – 12.00 un 15.00 – 18.00 atvērto durvju diena
bijušajiem audzēkņiem.
12.oktobrī pl.15.00 bijušo darbinieku atmiņu vakars un pl.18.00
svinīgs pasākums lūgtajiem viesiem un darbiniekiem.

Sporta tūrisma sacensības “Lediņos”

Ļoti saulainajās rudens dienās 23. un 24.septembrī “Lediņos” Jelgavas apkārtnē
norisinājās Latvijas skolēnu 70. spartakiāde sporta tūrismā. Skrundas novada jaunsargu vienība piedalījās ar divām komandām (Nīkrāces pamatskola un Skrundas vsk.,
kurā startēja Namejs Karelis) jaunākajā grupā (2005.g un jaunāki). Pirmajā dienā
komandas startēja kombinētā pārgājienā, kur dalībniekiem bija jāveic 4 km distance
ar dažādiem uzdevumiem un individuālās tūrisma tehnikas sacensības. Otrajā dienā
notika komandu tūrisma tehnikas sacensības. Ar labiem panākumiem nostartēja
Nīkrāces jaunsargu komanda, kura pirmajā dienā izcīnīja 3.vietu, bet otrās dienas
sacensībās sīvā cīņā izcīnīja 2.vietu. Divu dienu kopvērtējumā Nīkrāces jaunsargi
ierindojās 3.vietā. Apsveiksim Nīkrāces jaunsargus Lindu Freimani, Madaru Inu Lāci,
Amandu Pīlēnu un Rihardu Brūveri ar pirmo lielāko panākumu tūrisma sacensībās.
Teksts: Jaunsargu instruktors K.Rudītis

Kuldīgas, Alsungas
un Skrundas NVO
talka 2017

16.septembrī Kurzemes NVO atbalsta
centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada
pašvaldību organizēja Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada NVO talku
2017, kas kā tradīcija ir aizsākta 2015.
gadā. Šogad talkā piedalījās ap 30 aktīvo
biedrību pārstāvji no visiem trim novadiem, kā arī ar viesi no Talsu novada
ISA – Arboristu, Koku kopēju biedrības.
Par šī gada talkošanas vietu tika izvēlēta „Krauļu priedes”, kuru ieteica Kuldīgas novada pašvaldība. Tā ir iecīnīta
sportistu, jauniešu, skolu un sportu klubu
treniņu un sacensību vieta. Tāpat arī
Kuldīgas biedrības „Savējie Savējiem”
pārstāve norādīja uz nozīmīgu piemiņas
pieminekli ārstiem, kurš atgādina par
kara laikā zaudētiem kolēģiem.
Pasākuma noslēgumā visus talciniekus gaidīja silta, uz vietas gatavota zupa
ar pašceptiem pīrādziņiem un saldajā
ēdienā bija iespēja cept zefīrus.
Pēc spēku atjaunojošas maltītes talcinieki devās izbraukumā ar vilcieniņu Ludis, iepazīstot tuvāk Kuldīgas vecpilsētu
un tūristu iecienītus apskates objektus.
Teju visi dalībnieki atzina, ka ar Ludi
brauc pirmo reizi un šis ir ļoti patīkams
labi padarīta darba noslēgums.
Talkas mērķis bija veicināt komunikāciju, informācijas apriti un sadarbību
starp Kuldīgas, Alsungas un Skrundas
NVO, iedzīvotājiem un pašvaldību.
Veicināt labdarību, brīvprātīgo darbu un
sabiedriskās iniciatīvas.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

2017.gada 6.oktobris

Notikumu kalendārs

Skrundā

No 3.oktobra Skrundas k/n vestibilā izstāde rokfestivālam “Saldus saule”
– 30. Saldus pilsētas bibliotēkas darbinieku vairāku mēnešu pētījums par rokfestivāla “Saldus Saule” vēsturisko hronoloģiju. Planšetēs izvietota informācija
par nozīmīgākiem faktiem, tos ilustrējot ar fotogrāfijām un preses publikācijām.
9.oktobrī pl.16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma „Urfins Džins
un viņa koka zaldāti”. Ieeja: EUR 1.00. Pl. 18.00 latviešu režisora Vara Brasla
filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru“. Ieeja: EUR 3.00.
21.oktobrī pl.21.00 Skrundas kultūras namā muzikanti ielūdz uz nakts
balli „SATIKŠANĀS SKRUNDĀ!” Ballē spēlēs grupas „Rosols” (Aizpute),
„Temperaments” (Vērgale), „Piemare” (Pāvilosta), „KAS” (Aizpute), “Zelta
kniede” (Sigulda) un DJ Matīss (Aizpute). Ieejas maksa – EUR 5.00. Galdiņus
rezervēt pa t. 63331556.
27.oktobrī plkst.18.00 Skrundas kultūras namā cirka kolektīva “AGRO”
(UKRAINA) izrāde “ANNAS UN ELZAS PIEDZĪVOJUMI PASAKU VALSTĪBĀ”. Neticams stāsts par divu meiteņu Annas un Elzas, un viņu draugu
– pasaku varoņu - piedzīvojumiem. Bērnus priecēs akrobāti Troļļi, žonglieri,
Harijs Poters, spēcīgais akrobāts Supermens, labās Fejas, Karību jūras pirāti
ar ziepju burbuļiem, klauni Smurfi. Uzmanību! Konkurss!!! Uzzīmē kādu no
pieminētajiem pasaku varoņiem! Atnes zīmējumu uz pasākumu un saņem
dāvanu! Biļešu cenas:
Iepriekšpārdošanā (no 16. oktobra) - Skrundas kultūras namā, bērnu bibliotēkā – EUR 5.00, pasākuma dienā – EUR 6.00. Ar flaijeri (viens flaijeris
paredzēts vienai ieejas biļetei un tos izdalīs pasākuma rīkotāji skolās un pirmsskolas grupās no 16. oktobra) – EUR 5.00.

Nīkrācē

Līdz 27.oktobrim Nīkrāces atpūtas centrā Skrundas mākslas studijas darbu
izstāde enkaustikas tehnikā.
21.oktobrī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā seniorus aicinām uz jauku rudens
pēcpusdienu. Līdzi ņemsim labu garastāvokli un cienastu. Lūgums pieteikties
līdz 17.oktobrim.

Rudbāržos

13.oktobrī pl.16.00 Rudbāržu kultūras namā Rudbāržu senioru pasākums.

Raņķos

Raņķu amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno sezonu: 9.oktobrī pl.18.30
pasākumu zālē tiekas amatierteātris, 11.oktobrī pl.16.00 pasākumu zālē tiekas
folkloras kopa.
Aicinām savā pulkā jaunus dalībniekus, lai kopīgi Raņķu sabiedrisko dzīvi
pilnveidotu krāsainu un skanīgu!

Bibliotēku ziņas

Antuļu bibliotēkā

No 9-19.oktobrim izstāde - “Papīrs un burti pagastu bibliotēkās”. Pārdaugavas
mākslas skolas bērnu papīra darbi.
17.oktobrī pl.10.00 nodarbība “Burti, burtiņi” kopā ar Jaunmuižas pamatskolas
pirmsskolas sagatavošanas grupas bērniem.

Rudbāržu bibliotēkā

No 10. - 23.oktobrim Ritas Reihleres sveču kolekcijas izstāde.
No 10.oktobra līdz 9.novembrim izstāde „Romāns tumšiem vakariem”.
24.oktobrī 13.00 -16.00 spēļu pēcpusdiena („ALIAS”, „Apkārt pasaulei”, „Saderēsim”).

Raņķu bibliotēkā

Visu oktobri Raņķu muzejā apskatāma foto izstāde “Kolhozs “Ziedonis””.

Nīkrāces bibliotēkā

25.oktobrī pl.11.00 skolas brīvlaikā - “Spēļu pēcpusdiena”.
Līdz 20.oktobrim dzejas izstāde „Labie vārdi Latvijai”.

Skrundas pilsētas bibliotēkā

Līdz 26.oktobrim skatāma žurnālistes un grāmatas “Latvijas dievnami” autores
Vivantas Volkovas fotoizstāde “Zvanu stāsti”.
No 9. līdz 14.oktobrim bibliotēka slēgta. Notiks grāmatu krājuma inventarizācija.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Skrundas bērnu bibliotēkā

17.oktobrī grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
9.oktobrī „Putras diena”, kurā ar labības daudzveidību, tās dažādo izmantošanu
iepazīsies Skrundas vidusskolas 2. klašu skolēni.
11.oktobrī pl.14.30 bibliotēkā atkal „Cepamdiena”. Aicinām bibliotēkas lasītājus
pievienoties mūsu gardēžu pulciņam.
13.oktobrī bērnu bibliotēka slēgta. Aktīvākie bibliotēkas lietotāji un čaklākie
lasītāji, projekta „Bibliotekāra sapnis” dalībnieki dosies ekskursijā uz Rīgu, lai
apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku.
19.oktobrī visas Skrundas bibliotēkas būs slēgtas. Metodiskā diena Kuldīgā.

Novada dzimtsaraksts ziņo

Septembra mēnesī Skrundas novadā reģistrēti 5 jaundzimušie: 2 meitenītes - Rebeka un Letīcija - un 3 puisīši – Adrians, Kristers un Gerharts.
Lai dienas pilnas mīlestības un prieka vecākiem un mazulīšiem!
Laulību Skrundas dzimtsarakstu nodaļā reģistrējuši 4 pāri, no kuriem viens bija
mūsu novada pāris, un pa vienam pārim no Rīgas, Mārupes novada, Liepājas un
Grobiņas novada.
Mūžībā pavadīti 7 mūsu novada iedzīvotāji.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

VALIJA PAVĀRE

30.03.1932.

04.09.2017.

GUNĀRS KLIEMANIS

20.12.1938.

08.09.2017.

KĀRLIS ANDRIS STEPIŅŠ

27.02.1945.

11.09.2017.

AGRIS MANGUŽS

03.05.1958.

11.09.2017.

ZINAIDA DRUVASKALNE

29.10.1937.

15.09.2017.

AIGARS BRUŽS

05.02.1963.

19.09.2017.

ALFONS JĀNIS ŠTORHS

04.01.1934.

27.09.2017.

