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Labdien, lasītāj!

Daina Ābele, Skrundas AADC
vadītāja.
Jau aprīlis, bet laukā vēl sniegs. Pavasaris nāk lēni, bet katru dienu daba ļauj
ieraudzīt kādu sīku zīmi par tā tuvošanos
- Ventā ielūzis ledus un atsedzis pa kādam ūdens laukumiņam, pļavā nolaidies
gulbju pāris, piesaulē asniņu izdzinusi
sniegpulkstenīte.....
Ar pavasari Skrundas alternatīvās
aprūpes dienas centrā (AADC) arī ienāks
gaidītas pārmaiņas – varēsim nodrošināt
atbalstu un aprūpi tiem Skrundas novada
iedzīvotājiem, kuri šobrīd gaida palīdzību un iespēju pilnvērtīgāk pavadīt laiku
dienas centrā. Drīzumā to varēs darīt, jo
AADC darbinieku saimei piebiedrosies
uz nepilnu nedēļas darba slodzi tādi
amatu pārstāvji kā sociālais darbinieks
un sociālais aprūpētājs.
Šobrīd radošās nodarbības centrā tiek
nodrošinātas ar brīvprātīgo nodarbību
vadītāju atbalstu. Varbūt arī Tu proti ko
tādu, ko labprāt iemācītu citiem? Brīvprātīgo kustība – tas nav tikai darbiņš
bez samaksas, tā ir iespēja tikties ar
citiem cilvēkiem, labi pavadīt laiku un
gūt gandarījumu par paveikto. Nevajag
jau daudz brīvā laika, tikai dažas stundas
nedēļā! Ir labs teiciens- dots devējam
atdodas. Noteikti mēs katrs savā dzīvē
labā nozīmē to esam izbaudījuši arī uz
savas „ādas”.
Centra darbinieki ziemā ir organizējuši dažādas grupu nodarbības, seminārus
un individuālas konsultācijas. Grupu
darbs - tā ir bijusi jauna pieredze tiem,
kuri iepriekš to nav darījuši. Paldies
visiem, kas uzdrošinājās iesaistīties!
Stāstiet par savu pieredzi un ieguvumiem
draugiem, radiem un paziņām, lai turpmāk iedrošinātu arī viņiem tās apmeklēt.
Tas ir apsveicami, ka pašvaldība rod
finansējumu, lai, piesaistot cilvēkresursus, attīstītu dienas centra pakalpojumus.
Tomēr arvien biežāk un vairāk iedzīvotājiem nepieciešama sociāla palīdzība
un veselības aprūpes pakalpojumi. Un
tad sev neviļus uzdodu jautājumu, vai ir
kas tāds, ko varu vēl darīt savā labā, lai
būtu pēc iespējas neatkarīgāks no sociālā atbalsta un vajadzības lūgt mediķu
palīdzību? Jā, ir! Katru dienu nodzīvot
pēc iespējas veselīgāk! Tas nozīmē
regulāri rūpēties par savu fizisko un
garīgo veselību, dzīvot veselīgi, mainīt
savus ieradumus.... Liekas, ka tas ir tik
vienkārši, tomēr ieradumus mainīt var
tikai ar laiku un pacietību. Nepieciešama
uz zināšanām balstīta pārliecība.
Priecājos, ka Latvijā un arī Skrundas
novadā amatpersonas apzinās, ka patiesa
vērtība ir vesels cilvēks, ka profilakse
vienmēr ilgtermiņā prasīs mazāk līdzekļu un dos noturīgāku rezultātu nekā
smagu veselības problēmu novēršana.
Sāksim katrs ar sevi – meklēsim zināšanas, tā gūstot pārliecību pārmaiņām,
mainīsim pa solītim savus ēšanas, dienas
režīma un fizisko aktivitāšu ieradumus,
nostiprināsim tos savā ikdienas dzīvē!
Dzīvosim dzīvi pilnvērtīgi!
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Piedalies sava novada plānojuma izveidē!

Sabiedrības priekšstats par to, ka,
piedaloties vietējās pašvaldības vēlēšanās, cilvēks ir īstenojis visas savas
iespējas lemt par sev tuvākās vietas
attīstību, ir maldīgs un nepilnīgs.
Šobrīd valstī noslēgumam tuvojas vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu
izstrādāšanas process.
Kāpēc līdzdalība teritorijas
plānošanas procesā ir svarīga
ikvienam indivīdam, ko tas mums
dos?
Nereti iedzīvotāji nav apmierināti ar
kādu vietējās pašvaldības lēmumu, kas
saistīts ar kādas teritorijas izmantošanu.
Šīs neapmierinātības iemesls visbiežāk
ir pašvaldības dota atļauja uzsākt saimniecisko darbību, nenoskaidrojot un neuzklausot apkārtējo iedzīvotāju viedokli
par to, kā šī atļauja ietekmēs viņu dzīvi
(piemēram, degvielas uzpildes stacijas
celtniecība parka zonā, autostāvvietas
celtniecība pilsētas kultūrvēsturiskajā
daļā). Šāda situācija nereti vedina domāt,
ka pašvaldības var visai vienpusīgi izlemt jautājumus, kas saistīti ar teritorijas
izmantošanu. Cerīgs risinājums, lai uzlabotu situāciju un nodrošinātu sabiedrības
izpratni par viena vai otra pašvaldības
lēmuma likumību, ir katra indivīda jau
laicīga ieinteresētība un aktīva līdzdalība
visas pašvaldības teritorijas plānojuma
izstrādē. Apstiprināts plānojums turpmākajos pašvaldības lēmumos ir jāievēro
kā likums, un turpmākie pašvaldības
lēmumi nedrīkstēs būt pretrunā ar to.
Kāpēc ir nepieciešams izstrādāt
teritorijas plānojumu?
Pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā, lai nodrošinātu novada teritorijas
racionālu izmantošanu. Tas nozīmē, ka
plānojums jāveido tā, lai šajā administratīvajā teritorijā veicinātu ekonomisko
attīstību un vienlaikus saglabātu dabu,
sociālo un kultūrvidi; lai nodrošinātu
kvalitatīvu dzīves vidi ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā; lai
garantētu zemes īpašnieku un lietotāju
tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu
vai lietošanā nodoto zemi.
Cik nozīmīgs pašvaldības darbā
ir teritorijas plānojums?
Teritorijas plānojuma nozīmīgākās
daļas: teritorijas atļauto izmantošanu
un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus - pašvaldība pieņem un
apstiprina kā pašvaldības saistošos
noteikumus. Tas nozīmē, ka teritorijas
plānojums tiek pieņemts novada domes
sēdē un attiecīgajā pašvaldībā iegūst
vietējā likuma spēku. Turklāt teritorijas plānojumu izstrādā ar perspektīvu
vismaz uz divpadsmit gadiem, tāpēc
pašvaldības iedzīvotājiem jo sevišķi svarīgi ir piedalīties tik ilgstošu noteikumu

Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte pārskata Skrundas novada teritoriālā plānojuma kartes.
sagatavošanā un apspriešanā.
Pašvaldībai, pieņemot turpmākos
lēmumus novada teritorijas attīstībā,
obligāti ir jāievēro teritorijas plānojuma
prasības. Tātad pēc teritorijas plānojuma
pieņemšanas, ja pašvaldība vai kāds
uzņēmums, vai fiziska persona, kurai
pieder attiecīgajā pašvaldībā nekustamais īpašums, būs nolēmusi veikt
kādu no šīm darbībām: uzsākt jebkuru
zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu
vai robežu pārkārtošanu; izstrādāt detalizētus plānojumus jeb tā saucamos
detālplānojumus atsevišķām pašvaldības
teritorijas daļām; uzsākt būvprojektēšanu un būvniecību, kā arī esošo būvju
renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju; uzsākt inženierkomunikāciju, ceļu
un tiltu būvniecību; veikt teritorijas
labiekārtošanu, apzaļumošanu, rekultivāciju; uzsākt zemes dzīļu izmantošanu
un citu saimniecisko darbību pašvaldības
teritorijā, tad ikreiz pašvaldībai būs
jāpārbauda iecerētās idejas atbilstība
apstiprinātajam teritorijas plānojumam.
Kā notiek teritorijas plānojuma
izstrādāšana, publiskā apspriešana
un apstiprināšana?
Ļoti būtiski ir aktīvi piedalīties teritorijas plānojuma izstrādes pirmajā posmā
tiem cilvēkiem, kas jau ir izdomājuši,
ko darīt ar savu nekustamo īpašumu
attiecīgajā teritorijā, piemēram, jau ir
saņēmuši būvatļaujas. Pat šādā gadījumā nevajadzētu paļauties uz to, ka
viss jau ir nokārtots, bet gan personīgi
parūpēties, lai šis projekts gūst apstiprinājumu teritorijas plānojumā, lai vēlāk
nebūtu jātērē laiks un enerģija, kārtojot
iesāktajam projektam likumīgu statusu.
Veidojot teritorijas plānojumu, var

gadīties, ka izmainās kādas teritorijas
atļautā izmantošana, un līdz ar to arī
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis,
kas lielā mērā nosaka nekustamā īpašuma nodokļa apmēru attiecīgajā teritorijā.
Tas ir viens no argumentiem, kādēļ ir
svarīgi, lai iedzīvotāji piedalītos jau
teritorijas plānošanas stadijā, un tiem
laicīgi būtu iespēja uzzināt par paredzamajām izmaiņām teritorijas plānojumā,
kā arī iespēja iesniegt savas intereses
aizstāvošos priekšlikumus.
Teritorijas plānojuma sabiedriskā
apspriešana
Ja cilvēks nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, tad teritorijas plānojuma
izstrādes posmā bieži vien pietrūkst
motivācijas un pašu ideju, ko iesniegt
pašvaldībā. Sabiedrības līdzdalība daudz
lielākā mērā ir prognozējama teritorijas
plānojuma apspriešanas posmā, jo tad
katrs var apskatīt un iepazīties ar plānoto, un uzzināt, kā tas ietekmēs katra
tuvāko apkārtni un līdz ar to - dzīves
kvalitāti. Tāpēc svarīgi ir gan pašam
piedalīties, gan arī mudināt kaimiņus,
draugus un paziņas piedalīties pašvaldību teritorijas plānojuma apspriešanā,
jo var gadīties, ka pieņemtie noteikumi
(vai arī lielākā daļa no tajos ietvertajām
prasībām) ir spēkā visus plānotos 12
gadus un kalpos par šķīrēju ne vienā vien
ieinteresēto pušu strīdā.
Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrais posms sākas tad, kad plānojums
ir praktiski gatavs - ir izstrādāts tā pirmais
variants jeb pirmā redakcija. Iedzīvotājiem ir tiesības iepazīties ar to institūciju
lēmumiem, kas pēc pašvaldības pieprasījuma un saskaņā ar normatīviem aktiem
sniedza atzinumu par teritorijas plānoju-

Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
1.redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai

28.martā Skrundas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 10.§) nodot sabiedriskajai apspriešanai
Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 22.aprīļa līdz 22.maijam.
Ar Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam 1.redakciju var iepazīties www.skrundasnovads.lv.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326),
Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē
(Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag.,
Skrundas nov., LV-3320) pašvaldības darba laikā līdz 22.maijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.maijā pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrunda,
Skrundas novads , LV-3326).
Skrundas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/096 ietvaros.
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mu. Tādēļ pašvaldībai ir jādod iespēja
iedzīvotājiem iepazīties ar atzinumiem
laikā, kad tiek apspriests teritorijas
plānojums. Jāpiebilst, ka atzinumiem
ir rekomendējošas funkcijas, izņemot
tās prasības, kas izriet no likumiem un
MK noteikumiem. Apskatot teritorijas
plānojuma aprakstošo daļu, pievērsiet
uzmanību, vai tajā ir iekļauti noteikumi,
kas turpmāk var ietekmēt jūsu dzīves
vidi un saimniecisko darbību: vai ir noteikta zemesgabalu atļautā izmantošana;
vai ir noteiktas prasības zemesgabalu
apbūvei un teritorijas labiekārtojumam
- vai ir izstrādāti apbūves noteikumi; vai
ir noteiktas apbūves teritorijas, kurām
nepieciešama renovācija, rekonstrukcija
un restaurācija; kā tiek pamatota alternatīvu teritorijas attīstības iespēju izvēle.
Kas ir atbildīgs par teritorijas
plānojuma ievērošanu?
Vietējā pašvaldība nodrošina savas
administratīvās teritorijas plānojumu
ievērošanas pārraudzību un ir par to
atbildīga, lai teritorijas plānojuma un
detālplānojumu prasības tiktu ievērotas
visa veida būvniecībā un cita veida
saimnieciskajā darbībā visā pašvaldības
teritorijā. Praksē teritorijas plānojuma
ievērošanas pārraudzību veic tā pašvaldības institūcija, kuras funkcijās ietilpst
arhitektūras un teritorijas plānošanas
joma. Visbiežāk tā ir pilsētas arhitektūras
un plānošanas nodaļa, attīstības nodaļa
vai būvvalde. Labi izstrādāts pašvaldības teritorijas plānojums, kura tapšanas
laikā ir uzklausīti sabiedrības viedokļi,
šobrīd ir viens no svarīgākajiem un
būtiskākajiem pašvaldību saistošajiem
noteikumiem, kas principā nepieļauj
pašvaldības patvaļu attiecībā uz tās
teritorijas izmantošanu. Apstiprināts
teritorijas plānojums ir arī likumīgs
ierocis sabiedrības rokās savu interešu
aizstāvībai tajos gadījumos, kad tomēr
pašvaldība pieņem kādu lēmumu, kas
neatbilst teritorijas plānojuma prasībām.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte
Foto - Ieva Benefelde
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Par dzīvojamo māju
numura zīmēm

No 18.marta Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, iespējams aizpildīt
iesniegumu dzīvojamo māju numura
zīmju izgatavošanai. Ar kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu
plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas
novadā, iespējams iepazīties mājas lapā
www.skrundasnovads.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 63331555.

Izsolīs nekustamo
īpašumu

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 28.03.2013. domes lēmumu
(prot. 4, 7.§), organizē nekustamā
īpašuma „Dzirnavnieki” Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar kadastra
Nr. 62680010246, izsoli. Izsole notiks
7.maijā pl.10.00 Skrundā, Raiņa ielā
11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz
3.maijam pl.14.00. Nekustamā īpašuma
izsoles nosacītā cena- 1100.00 LVL.
Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. Nekustamajā īpašumā atrodas
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un
ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās
ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem- 0.16 ha; aizsargjoslas teritorija
gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus
pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku
teritorijās ar nominālo spriegumu līdz
20 kilovoltiem- 0.23 ha; aizsargjoslas
teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā
arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo
spriegumu līdz 110 kilovoltiem- 1.08 ha.

Izsludina logo
konkursu

Ikviens tiek aicināts piedalīties Skrundas jauniešu centra logo izstrādes konkursā. Logo, kuru Skrundas jauniešu
centra darba grupa atzīs par uzvarētāju,
tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā,
uz veidlapām, apliecībās, atzinības
rakstos, diplomos, vizītkartēs, reprezentācijas materiālos, suvenīros, Skrundas
jauniešu centra ēkas vizuālajā noformējumā. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš - 2013. gada 19.aprīlis. Uzvarētāju
gaida balva! Ar nolikumu var iepazīties
mājas lapā www.skrundasnovads.lv
sadaļā Jaunatne. T.29852292.

Par Skrundas
pilsētas bibliotēku

Tā kā Skrundas pilsētas bibliotēkā
tiks veikta inventarizācija un pilnībā
nomainīti grāmatu un žurnālu plaukti,
bibliotēka būs slēgta līdz 25.aprīlim. Ja
plauktu piegāde un uzstādīšanas darbi
aizkavēsies iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, tad bibliotēka tiks atvērta dažas
dienas vēlāk. Jaunākie preses izdevumi
būs apskatāmi Skrundas bērnu bibliotēkā. Atvainojamies par sagādātajām
neērtībām!

Seminārs
lauksaimniekiem

17.aprīlī pl.10.00 Kuldīgā, Mārtiņzālē,
notiks informatīvais seminārs par ES
un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas
attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Saturs: Valsts augu aizsardzības
dienestā; vides prasības lauksaimniecības produkcijas ražotājiem; elektroniskā
datu ievade Lauksaimniecības datu
centra programmā; aktuālie jautājumi
veterinārijas prasībās un lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas noteikumos;
izmaiņas ES tiešo atbalsta maksājumu
nosacījumos 2013.gadā; elektroniskās
pieteikšanās sistēmas jaunumi un izmantošanas iespējas.

SKRUNDA

2013.gada 11.aprīlis

Paplašināts AS „Latvenergo” dāvanu karšu
saņēmēju loks

Piedalies projektu konkursā „Darīsim kopā!”

Projektu konkursu “Darīsim kopā!” organizē Skrundas novada pašvaldība,
lai sniegtu finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu
un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Projektu pieteikumu var iesniegt nevalstiskas organizācijas (t.i., biedrības,
nodibinājumi un reliģiskas organizācijas), neformālas iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru,
jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku / īpašnieku grupa,
bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa u.tml.). Viens pretendents izsludinātā
konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.
Projekta konkursa līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kas saistīti ar apkārtnes
labiekārtošanu, ar publiski pieejamu telpu remontu un / vai aprīkojuma iegādi,
projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un kas saistīti
ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, projektiem,
kas paredz izglītošanu un apmācības.
Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams Pašvaldības projektu konkursiem,
tiek noteikts katru gadu, apstiprinot Pašvaldības budžetu. 2013.gada budžetā
tas ir noteikts 5000,00 LVL.
Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā, viena projekta
realizācijai paredzot līdz 500 LVL. Projekta aktivitātes jārealizē Skrundas
novada teritorijā un / vai projekta labuma guvējiem jābūt Skrundas novada
iedzīvotājiem.
Pašvaldības projektu konkursu izsludina ar publikāciju Pašvaldības mājas
lapā www.skrundasnovads.lv sadaļā „Projekti” un Pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Skrundas novads”. Projekta realizācijas laiks ir no 1.06.2013.31.10.2013. Projekta pieteikums vienā eksemplārā jāiesniedz Pašvaldībā
Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā)
no 11.04.2013. līdz 14.05.2013. (plkst.15:00).
Projekta pieteikumā jābūt aizpildītai projekta pieteikuma veidlapai, projekta
pielikumiem (piemēram, foto materiāli, skices, izziņas utt.), ja tādi ir nepieciešami, reģistrācijas apliecības (ja iesniedzējs ir juridiska persona), sabiedriskā
labuma statusa apliecības (ja organizācijai tāds ir piešķirts), ja projekta realizēšana skar citas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma tiesības, obligāti
jābūt rakstiskam apliecinājumam, ka īpašnieks piekrīt projekta realizēšanai un
saskaņo darbības savā īpašumā vai ar to.
Informācija un konsultācijas par projektu konkursu zane.eglite@skrunda.lv,
t.63350454 vai 26665874.
Teksts – Zane Eglīte

Skrundas novada p/a „Sociālais dienests informē, ka šī gada 1. martā starp AS
„Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” parakstīta vienošanās
par grozījumiem dāvinājuma līgumā, iekļaujot papildus mazaizsargātās ģimenes ar
bērniem, kurām būs iespēja saņemt dāvanu karti 53,70 LVL vērtībā. Jaunā vienošanās
paredz, ka dāvanu karti var saņemt šādas iedzīvotāju grupas: ģimenes ar bērniem,
kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju, ģimenes ar bērniem, kurās aug bērni līdz 1
gada vecumam, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes,
kurās ir bērni, nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens
no vecākiem audzina bērnu viens, ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir
invalīds, daudzbērnu ģimenes.
Vēršam uzmanību, ka viena mājsaimniecība var saņemt tikai 1 dāvanu karti (arī
ja tā atbilst vairākām mērķa grupām).
Saņemot karti, ir jāuzrāda a/s «Latvenergo» elektrības piegādes līguma numurs un
adrese, pase vai identifikācijas karte un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa
grupai (dzimšanas apliecība, miršanas apliecība, invaliditātes apliecība u.c.).
Noformēt un saņemt jaunās dāvanu kartes Jūs varat Skrundas novada P/A „Sociālais dienests”. Pieņemšanas laiks: pirmdienās 9.00–12.00 un 13.00–18.00; trešdienās
9.00–12.00 un 13.00–17.00; ceturtdienās 9.00–12.00 un 13.00–15.00. Tālrunis
63331295, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.
Teksts - Marika Rimša

Par Skrundas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanu

Skrundas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka pēc Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu
komisijas izveidošanas instrukcijas 2.punkta tiek izsludināta iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās šādos Skrundas novada iecirkņos: Skrundas iecirknī
(Nr.550), Nīkrāces iecirknī (Nr.560), Raņķu iecirknī (Nr.563), Rudbāržu iecirknī
(Nr. 565). Minētās vēlēšanu iecirkņu komisijas ir izveidojamas 7 locekļu sastāvā.
Par iecirkņa komisijas locekli var ieteikt jebkuru vēlētāju, kurš prot latviešu valodu,
kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs, kurš nav Saeimas, Eiropas Parlamenta,
attiecīgās pilsētas domes vai novada domes, kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai
iecirkņa komisijas loceklis. Skrundas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanās termiņš ir 2013. gada 18. aprīlis.
Komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami Skrundas novada vēlēšanu
komisijai Skrundā, Lielā ielā 1a, Skrundas bērnu bibliotēkā līdz 2013. gada 18.aprīlim
(ieskaitot), aizpildot veidlapas (saņemamas Skrundas novada vēlēšanu komisijā vai
izprintējamas no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas www.cvk.lv).
Informācija pa t.26438142 (Māris Benefelds, Skrundas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs); 26261132 (Ilona Rītiņa, Skrundas novada vēlēšanu komisijas
sekretāre)

Skrundas novada vēlēšanu komisijas paziņojums par
kandidātu sarakstu iesniegšanu

Skrundas novada vēlēšanu komisija informē, ka kandidātu sarakstu iesniegšana
2013.gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 12. līdz 22.aprīlim (Skrundā, Lielā ielā
1a, bērnu bibliotēkas telpās). Kandidātu sarakstu pieņemšanas darba laiks: 12.aprīlī
15.00 – 17.00; 16.aprīlī 16.00 – 18.00; 19.aprīlī 15.00 – 17.00; 22.aprīlī 16.00 – 18.00
Informācija pa t.26438142 (Māris Benefelds, Skrundas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs); 26261132 (Ilona Rītiņa, Skrundas novada vēlēšanu komisijas
sekretāre).

Lauksaimniekiem

Sākot ar 16.aprīli, varēsiet saņemt un
iesniegt aizpildītās platībmaksājumu
kartes un iesniegumus 2013.gadam.
24.aprīlī, 8.maijā 9.00-12.00 – Nīkrāces pagasta pārvaldes telpās; 25.aprīlī,
9.maijā 9.00-12.00 - Rudbāržu pagasta
pārvaldes telpās; 26.aprīlī, 10.maijā
9.00-12.00 – Raņķu pagasta pārvaldes
telpās. 30.aprīlī 13.00 – 15.00 - Sieksātes bibliotēkā; katru dienu –Skrundas
novada domē.

Būvvaldē aprīļa mēnesī lemtais:
Būvprojekti
Objekta nosaukums un adrese

Pasūtītājs

Lēmums

Garāžas būvniecība „Gateri” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā.

SIA “Koks JK”

Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija O.Kalpaka ielā 3,Skrundā

Ainārs Gūtmanis

Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
Paegļu ielā 6B,Skrundā

Svetlana Rudzīte

Akceptēt būvprojektu

Vijars Reihlers

Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās mājas būvniecība „Jaunpīlādži” Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (Skrundas novada
SIA „Skrundas komunālā
Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros) saimniecība”
Dzeldas ciemā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā
Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā

Dome apstiprināja SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” 2012.gada
pārskatu.
Dome apstiprināja 2013. gadam SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” revidenti Lidiju Gailāni (no Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas sertificētās
firmas SIA „Galija”).
Dome pagarināja ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” telpu (kopējā
platība 120 m2) „Rasas”, Dzeldā nomas
līgumu uz vienu gadu, nosakot telpu nomas maksu Ls 0.10/m2 + PVN mēnesī.

Dome apstiprināja SIA „Skrundas TV”
2012.gada pārskatu. Dome nolēma nodot
publiskai apspriešanai Skrundas nova-

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Akceptēt būvprojektu

2013.gada 28.marta domes sēde

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Administratīvie
jautājumi

Skrundas novada pašvaldība

Akceptēt būvprojekta
izmaiņas

da teritorijas plānojuma 2013.–2025.
gadam 1.redakciju. Noteica publiskās
apspriešanas termiņu no 22.04.2013. līdz
22.05.2013. Publiskās apspriešanas laikā
ar izstrādāto Skrundas novada teritorijas
plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus
priekšlikumus Skrundas novada pašvaldībā (Raiņa iela 1, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu
pārvaldē („Sākumskola”, Raņķi, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, LV-3323),
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē („Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324), Nīkrāces
pakalpojumu pārvaldē („Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320) pašvaldības darba
laikā. Ar materiāliem var iepazīties arī
Skrundas novada pašvaldības mājas lapā
www.skrundasnovads.lv. Sabiedriskās
apspriešanas sanāksme tiks organizēta
16.05.2013., pl.17.00 Skrundas kultūras
namā.
Dome atcēla Skrundas novada domes

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

27.09.2012. sēdes (prot. Nr.13, 3.§) lēmuma „Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā”
3.1.25. punktu.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības projektu konkursa „Darīsim
kopā!” nolikumu 2013.gadam. Projekta
konkursa finansējums tiks nodrošināts
no pašvaldības 2013.gada budžeta
līdzekļiem.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4/2013 „Par kārtību, kādā
tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto
dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Skrundas novadā”.
Dome nolēma izveidot Skrundas novada pašvaldībā Izglītības nodaļu, kā arī
apstiprināja Izglītības nodaļas nolikumu.
Dome nolēma izveidot Starpinstitucionālo sadarbības komisiju šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Dace
Trukšāne, komisijas locekļi: bāriņtiesas

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Skrundā talkosim jau
no 20.aprīļa

Ņemot vērā pavasarim netipiski
vēsos laika apstākļus un biezo sniega
kārtu, Lielā Talka reģistrētajās vietās
var risināties no 20. - 27.aprīlim. Šī gada
Lielās Talkas akcents būs Vides izglītība.
Skrundas novada pašvaldība, gatavojoties vērienīgam jaunatnes izglītojošam
pasākumam „Latvijas karavīrs laikmeta
griežos” 7. un 8.novembrī, sadarbojoties
ar ZS 45. Nodrošinājuma bataljonu un
paruļkuģa „Skrunda” apkalpes personālu, izkops O. Kalpaka taku Jaunmuižā.
Skrundas novada pašvaldības iedzīvotājus aicinām
20. aprīlī pl.9.00 pulcēties Skrundā
pie Skrundas kultūras nama, Rudbāržos
pie pagasta pārvaldes un Sieksātē pie
bibliotēkas.
26. aprīlī pl.9.00 Nīkrācē pagastā
Dzeldā pie pagasta pārvaldes un Raņķos
pie pagasta pārvaldes.
26. aprīlī Rudbāržos Meža dienu laikā,
Skrundas novada pašvaldībai sadarbojoties ar Latvijas Valsts mežiem, notiks
taku tīrīšana Rudbāržu meža parkā.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte

pārstāve – Antra Eisaka, izglītības nodaļas pārstāve – Inga Flugrāte, sociālā
dienesta pārstāve – Inga Eikina, pašvaldības psiholoģe – Inga Pumpuriņa,
nepilngadīgo lietu inspektore – Sanda
Dēvita.
Dome apstiprināja Starpinstitucionālās sadarbības komisijas nolikumu.
Dome apstiprināja Skrundas jauniešu
centra Logo konkursa nolikumu.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu, kā arī
izveidoja projektu konkursa iesniegumu
izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: izglītības speciāliste Inga Flugrāte – komisijas priekšsēdētāja, novada izglītības darba metodiķe Dace Grāvele – komisijas
priekšsēdētājas vietniece, jaunatnes lietu
speciāliste Baiba Eversone – komisijas
locekle, projektu speciāliste Kristīne
Vērdiņa – komisijas locekle, Skrundas
kultūras nama vadītāja Loreta Robežniece – komisijas locekle.
Turpinājums 3.lpp.

RUDBĀRŽI
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv
Turpinājums no 2.lpp.
Dome piekrita slēgt Skrundas pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņš”
vasarā no 25.06.2013. līdz 31.07.2013.
iestādē veicamo remontdarbu laikā.
Dome piekrita slēgt Jaunmuižas
pamatskolas un Raņķu pirmsskolas
grupas, kā arī O.Kalpaka pamatskolas
pirmsskolas grupu no 25.06.2013. līdz
31.08.2013. iestādēs veicamo remontdarbu un darbinieku atvaļinājumu laikā.
Dome piešķīra Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai
apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu
no 16.04.2013. līdz 24.04.2013. Domes
priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas pienākumus izpildīs
domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs
Zankovskis, nosakot atlīdzību 20% apmērā no domes priekšsēdētājas mēneša
darba algas.
Dome nolēma izveidot Skrundas
novada pašvaldības budžeta iestādi

„Alternatīvās aprūpes dienas centrs”,
apstiprinot Dainu Ābeli par šīs iestādes
vadītāju (amatpersonas klasifikatora
kods 1344 07), nosakot amata algu Ls
480.00 (četri simti astoņdesmit lati, nulle
santīmi). Dome izveidoja iestādes amatu
sarakstā amatu – sociālais aprūpētājs
(profesijas kods 3412 01) un noteica,
ka sociālais aprūpētājs iestādē strādā
nepilnu darba laiku (0.5 slodzes). No
1.aprīļa uz nepilnu darba laiku (0.5
slodzes)pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests” strādās apkopēja. Dome apstiprināja pašvaldības iestādes „Alternatīvās
aprūpes dienas centrs” nolikumu.
Dome piekrita domes priekšsēdētājas
Nellijas Kleinbergas dalībai Eiropas
Savienības Reģionu komitejas plenārsēdē no 11.04.2013. līdz 12.04.2013.
(nemaksājot komandējuma naudu).
Domes priekšsēdētājas komandējuma
laikā domes priekšsēdētājas pienākumus
izpildīs domes priekšsēdētājas vietnieks

Ainārs Zankovskis, nosakot atlīdzību
20% apmērā no amata algas.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk teksta
– Noteikumi) nosaka kartību, kādā ar
pašvaldību saskaņojama koku ciršana
ārpus meža Skrundas novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās
apspriešanas kartību un gadījumus, kad
rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kartību
par dabas daudzveidības samazināšanu.
2. Šie noteikumi ir saistoši visām
fiziskām un juridiskām personām, kuras
Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu
ārpus meža.
II. Koku ciršanas noteikumi
3. Zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā
cērt pēc saviem ieskatiem, izņemot MK
02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4. un
9.punktā paredzētos gadījumos.
6. Iesniegumus par koku ciršanu ir tiesīgi iesniegt attiecīgās zemes īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarotas
personas (turpmāk tekstā – Persona),
kura vēlas veikt koka ciršanu.
7. Iesniegumus par koku ciršanu
ārpus meža Skrundas novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumu
pieņem Skrundas novada pašvaldības
izpilddirektors.

8. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus
meža, tad lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža zemes
vai atteikumu izsniegt atļauju pieņem
Skrundas novada Dome.
9. Persona iesniedz Skrundas novada
pašvaldībā rakstveida iesniegumu (pielikums), kuram pievieno zemesgabala
robežu plāna kopiju ar norādītu koka
atrašanās vietu.
10. Izpilddirektors, vai ar domes
priekšsēdētāja rīkojumu noteikta pašvaldības amatpersona, pirms lēmuma
par koka ciršanu pieņemšanas veic koka
apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma
pamatotību.
11. Koku ciršanas atļauja ir derīga
vienu gadu no tās izsniegšanas brīža.
12. Izpilddirektora lēmums par atļauju
koku ciršanai ārpus meža vai motivēts
atteikums ir apstrīdams Skrundas novada
domē. Skrundas novada domes lēmums
ir pārsūdzams Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kartībā.
III. Publiskā apspriešana
13. Publiskās apspriešanas procedūru
rīko, ja Skrundas novada teritorijā ārpus
meža paredzēta koku izciršana, izņemot
gadījumus, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai, būvēm
vai komunikācijām:
13.1. publiski pieejamos objektos -
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Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 3 no 06.03.2013. Dome
nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu – „Dzirnavnieki”
Nīkrāces pagastā par nosacīto cenu Ls
1100.00 (viens tūkstotis viens simts latu,
nulle santīmu). Dome nolēma pārdot par
brīvu cenu Ls 2 000.00 (divi tūkstoši
latu, nulle santīmu) nekustamo īpašumu
“Vītoli” Rudbāržu pagastā ar kopējo
platību 0.78 ha. Uz zemes gabala atrodas
dzīvojamā māja un trīs palīgēkas. Dome
piešķīra Skrundas novada pašvaldībai
piekrītošam zemes gabalam 0.1053 ha
platībā un uz tā esošajām ēkām adresi
Pils iela 10, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326. Dome nolēma izmainīt zemes

gabaliem „Līdumi” Nīkrāces pagastā
4.29 ha un 8.8 ha platībā lietošanas mērķi
no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, uz zemi,
kurā galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Rautēni”
Skrundas pagastā zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ, kā
arī noteica, ka nepieciešams izstrādāt
nekustamā īpašuma „Lāses” Rudbāržos
zemes ierīcības projektu zemes gabala
sadalīšanas dēļ.
Dome nolēma sadalīt saimniecību
”Birži” Rudbāržu pagastā un atdalāmam
zemes gabalam 3.2 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Kalna Birži”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV3324. Zemes gabala lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību ”Lazdie-

ni” Rudbāržu pagastā un atdalāmam
zemes gabalam 4.5 ha platībā, piešķīra nosaukumu „Silkalni”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324,
un pievienoja saimniecībai „Silkalni”.
Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

sabiedriskajos apstādījumos;
13.2. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja to ierosina izpilddirektors.
Šī punkta prasības nav piemērojamas
gadījumos, ja ciršanai paredzētie koki
rada draudus iedzīvotāju veselībai,
satiksmes drošībai, būvēm un komunikācijām.
14. Publisko apspriešanu nodrošina
pašvaldība.
15. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Skrundas
novada pašvaldības laikrakstā „Skrundas
novads” un mājas lapā www.skrundasnovads.lv.
16. Publiskās apspriešanas sākuma
datumu norāda publikācijas paziņojumā.
Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst
būt mazāks par 30 darba dienām.
17. Publiskās apspriešanas procedūra
uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc
publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.
Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Skrundas novada Dome.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtība
18. Personai jāatlīdzina zaudējumi
par dabas daudzveidības samazinājumu
saistībā ar koku ciršanu Skrundas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā
(turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko
aprēķina pēc formulas:

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK,
kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls),
KD – koka caurmēra koeficents, kas
vienāds ar attiecīga koka caurmēru
centimetros 1,3 m augstumā no sakņu
kakla (cm),
Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka
atkarībā no koka sugas,
KI - koka ciršanas iemesla koeficients,
KA - apdzīvotās vietas koeficients,
KV - koka atrašanās vietas koeficients:
apbūves zemes (arī neapgūtas apbūves
zeme) – 1;
zeme, uz kuras apbūve nav primāra
zemes izmantošana - 0,8,
PK - pašvaldības koeficients – 0,2.
19. Saistošajos noteikumos paredzētie
koeficienti ir noteikti saskaņā ar LR MK
02.05.2012. noteikumu Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
3.pielikumu.
20. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi
par dabas daudzveidības samazināšanu.
21. Zaudējumu atlīdzība netiek noteikta:
21.1. ja koku ciršanu pilnā apmērā
finansē valsts vai vietējā pašvaldība;
21.2. cērtot nokaltušu koku;
21.3. cērtot koku, kuru vietējā pašvaldība atzinusi par bīstamu;
21.4. augļu kokus;

21.5. kokus, kuru celma caurmērs ir
mazāks par 20 centimetriem;
21.6. kokus ārpus pilsētas teritorijas,
kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana
ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma
61.pantā minētos kokus;
21.7. kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību
vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas
ir notikusi situācijas fotofiksācija un
informēta vietējā pašvaldība;
21.8. dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam – dzelzceļa zemes nodalījuma
joslā (arī aizsargstādījumos) augošus
kokus, lai garantētu dzelzceļa infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju
un satiksmes drošību
21.9. ja kokus cērt īpaši aizsargājamas
sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājama
biotopa uzturēšanai vai atjaunošanai
saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības
jomā sertificēta eksperta atzinumu;
21.10. ja kokus cērt dabas pieminekļu
uzturēšanai vai atjaunošanai.
V. Noslēguma jautājumi
18. Noteikumi stājas spēka nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Skrundas novads”.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 3 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundas
novadā kā personas, kas ar dzīvojamo
platību nodrošināmas vispirms. Dome
uzņēma 8 personas dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personas, kas ar
dzīvojamo platību nodrošināmas vispārējā kārtībā. Dome piešķīra 7 personām
vienistabas dzīvokli, slēdzot īres līgumu
uz vienu gadu. Dome pagarināja 6 personām īres līgumu uz sešiem mēnešiem,
bet to nepagarināja 1 personai.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2012
„Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

Skrundas novada domes priekšsēdētāja N.Kleinberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2013 “Grozījumi 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 10/2009 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2009. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2009 „Par pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem” (publicēti 2011.gada 04.marta Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Papildināt 2.punktu ar apakšpunktiem:
„2.4. Bērna piedzimšanas pabalsts.
2.5. Pabalsts bērnam uzsākot mācības
pirmajā klasē.”

2. Papildināt 3.punktu ar apakšpunktiem:
„3.4.Bērna piedzimšanas pabalsts
3.4.1. Bērna piedzimšanas pabalsts
ir vienreizējs pabalsts, kuru piešķir ar
mērķi sniegt atbalstu ģimenei bērna
piedzimšanas gadījumā.
3.4.2. Pabalsta apmērs ir Ls 50.- par
katru jaundzimušo bērnu.
3.4.3. Pabalstu saņem vecāki, kuru
dzīves vieta deklarēta Skrundas novadā, bērna dzimšana reģistrēta Skrundas

novada Dzimtsarakstu nodaļā un bērna
dzīves vieta deklarēta Skrundas novadā.
3.4.4. Pabalstu piešķir un izmaksā
vienam no jaundzimušā bērna vecākiem,
uzrādot personas apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecības kopiju un
iesniedzot iesniegumu.
3.4.5. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu
laikā no bērna dzimšanas dienas.
3.4.6. Pabalstu var saņemt skaidrā
naudā Skrundas novada p/a „Sociālais
dienests” kasē vai bezskaidras naudas

norēķinu veidā uz iesniegumā norādīto
bankas kontu.
3.5. Pabalsts bērnam uzsākot mācības
pirmajā klasē
3.5.1. Pabalstu piešķir mācību līdzekļu iegādei vecākiem, kuru bērni uzsāks
mācības pirmajā klasē.
3.5.2. Pabalsta apmērs Ls 10.-.
3.5.3. Tas ir vienreizējs pabalsts, kuru
piešķir Skrundas novadā deklarētiem
bērniem, neatkarīgi no ģimenes ienākumiem.

3.5.4. Pabalstu piešķir pamatojoties uz
Skrundas novada pašvaldības izglītības
speciālista apliecinājuma, ka izglītojamais uzņemts kādā no Skrundas novada
izglītības iestādēm.
3.5.5. Pabalstu var saņemt skaidrā
naudā Skrundas novada p/a „Sociālais
dienests” kasē vai bezskaidras naudas
norēķinu veidā uz iesniegumā norādīto
bankas kontu.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja N.Kleinberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2013
„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Skrundas
novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja
pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no
savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai
savvaļā augošiem augiem, neizmantojot
spirtu vai citu saražotos alkoholiskos
dzērienus.
2. Lēmumu par Atļaujas izsniegšanu
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pieņem
novada Attīstības komiteja un izsniedz
domes priekšsēdētāja/s.
II. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS
KĀRTĪBA

SKRUNDA

3. Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
(turpmāk tekstā – Atļauja ) saņemšanai
komersants Skrundas novada domē
iesniedz komersanta atbildīgās amatpersonas parakstītu un apzīmogotu pieteikumu (pielikums Nr. 1), kurā jānorāda
komersanta:
3.1. nosaukums un juridiskā adrese;
3.2. reģistrācijas numurs;
3.3. saražojamo alkoholisko dzērienu
sortiments un apjoms un/vai absolūtā
alkohola daudzums;
3.4. komercdarbības veikšanas vieta
(adrese).
4. Pieteikumam pievieno:
4.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību
apliecinoša dokumenta kopiju;

NĪKRĀCE

RAŅĶI

4.2. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
4.3. darbības aprakstu plānu.
III. ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS
KĀRTĪBA
5. Atļauju (pielikums Nr. 2) izsniedz
bez maksas uz pieprasīto laika periodu,
bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem.
6. Atļauju var neizsniegt, ja:
6.1. komersants nav iesniedzis visus
šo noteikumu 3. un 4. punktā minētos
dokumentus;
6.2. komersants Atļaujas saņemšanai
sniedzis nepatiesas ziņas;
6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas
nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša
ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

tās izmantošanas mērķim;
6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā,
kas atrodas:
6.4.1. izglītības, kultūras un ārstniecības iestāžu, policijas vai citu militāro
formējumu telpās un teritorijā;
6.4.2. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai
vairākdzīvokļu) mājā;
6.4.3. alkoholisko dzērienu ražošanu
norādītajā vietā būtiski apdraud
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
7. Šo noteikumu 2.punktā Attīstības
komitejas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Skrundas novada domei Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV. ATĻAUJAS ATCELŠANA
8. Izsniegtā Atļauja var tikt atcelta

NĪKRĀCE

RAŅĶI

šādos gadījumos:
8.1. komersants Atļaujas saņemšanai
sniedzis nepatiesas ziņas;
8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas
nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
8.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā
norādītajā vietā;
8.4. alkoholisko dzērienu ražošana
Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
9. Lēmumu par Atļaujas atcelšanu
rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.

RUDBĀRŽI

Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja N.Kleinberga
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Nīkrāces pagastā veidos muzeju

Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/10/IPIA/
VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”.
Programmas mērķis – veicināt skolēnu profesionālo ievirzi un mācīšanos reālajai dzīvei, sadarbojoties skolai, pašvaldībai
un uzņēmumiem. Šā gada martā 8. klases skolēni vienojās par inovatīvā projekta ideju, kuru īstenos un prezentēs skolā maijā.
Kā eksperti projekta izstrādē un izvērtēšanā piedalīsies sadarbības uzņēmuma pārstāvji no Skrundas televīzijas.
Būdami sava pagasta patrioti, Nīkrāces 8. klases skolēni sadarbībā ar Nīkrāces pagasta pārvaldi projektā nolēma sniegt savu
ieguldījumu pagasta muzeja dibināšanā un izveidē. Muzejā tiks apkopotas vēsturiskas liecības, lietas, kuras saistās ar Nīkrāces
pagasta vēsturi un attīstību. Tādēļ skolēni un Nīkrāces pagasta vadība lūdz iedzīvotāju palīdzību un atsaucību muzeja izveidē. Būsim pateicīgi katram iedzīvotājam, kurš varētu padalīties ar senām fotogrāfijām, atmiņām, vēstures liecībām un citām
relikvijām, kas kaut kādā ziņā būtu saistītas ar Nīkrāces pagastu. Ja šie priekšmeti nav ideālā stāvoklī – tas nekas, jo tiem ir
savs stāsts! Būsiet laipni gaidīti Nīkrāces pagasta pārvaldē vai zvaniet Benitai Lielāmerei (29378621, 63354554), vai Nīkrāces
pamatskolas direktorei Svetlanai Rumpei (63354565), un mēs paši aizbrauksim pie Jums. Projekta realizācija būs Nīkrāces
pagasta iedzīvotāju un viesu kopējais ieguvums.
Karjeras izglītību skolā koordinē karjeras konsultante Inga Pumpuriņa sadarbībā ar skolas direktori Svetlanu Rumpi, skolas
pedagogiem, pašvaldības un programmas koordinatorēm Ingu Flugrāti un Dainu Ābeli.
Projekta gaitā paredzēts izveidot optimālu skolas, pašvaldības un uzņēmumu ilgtspējīgas sadarbības modeli karjeras attīstības atbalstam.
Teksts: Nīkrāces pamatskolas 8. klases skolniece Renāte Zvirbule
un karjeras konsultante Inga Pumpuriņa

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrs (AADC) ziņo
AADC katru otrdienu un piektdienu
masāžas piedāvā masieris Ēriks Bergsons. Pieteikšanās pa t.26364601.
Bezmaksas nodarbības AADC
aprīlī!
Bezmaksas nodarbības vadīs Dace
Saulgrieze. Lūgums uz nodarbību
pieteikties savlaicīgi pa t.63321311,
vietu skaits ierobežots. 11.aprīlī pl.15.00
auduma puķu gatavošana. Līdzi jāņem
atlasa lentes, krāsaini kaprona zeķu gabali, dažāda rupjuma stieples, floristikas
stieple, zaļš kreppapīrs, izturīgs spolīšu
diegs. 18.aprīlī pl.15.00 papīra puķu
gatavošana. Līdzi jāņem krāsainie, cietie
kreppapīri, floristikas stieple vai koka
iesmi, kur piestiprināt ziediņus. 25.aprīlī
pl.15.00 aukstā porcelāna ziedu gatavošana. Līdzi jāņem PVA līme, 1 glāze,
kartupeļu ciete, glicerīns, barojošs roku
krēms un citronskābe.
Katru trešdienu B.Ventniece no
pl.12.00 vada novusa nodarbības. Katru trešdien E.Seklīte pl.17.30 vada pērļošanas nodarbības. Lai darbotos, līdzi
nepieciešams ņemt savus materiālus.
Papildus informācija pa t.63321311.
Par glaukomu
Glaukoma ir acu slimību grupa, kurai
raksturīgi redzes lauka defekti, redzes

LLKC jauns pakalpojums

SIA’’LLKC’’ Kuldīgas konsultāciju birojs sniedz jaunu pakalpojumu
– lauku robežu precizēšana un mērījumu veikšana ar globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju ‘’Trimble
GeoXT’’. Pakalpojuma cena būs atkarīga no uzmērāmās platības – līdz 50
ha – 1,50 Ls/ha; 50 – 100 ha – 1,30 Ls/
ha; 100 – 200 ha – 1,00 Ls/ha; vairāk
par 200 ha – 0,70 Ls/ha. Transports
pakalpojuma nodrošināšanai – 0,22Ls/
km. Pieteikties pa t.26213462 (Anita
Miķelsone), 27474605 (Daiga Mellere) vai birojā – Pilsētas laukums
4- 106, Kuldīgā.

asuma samazināšanās un redzes nerva
bojājums jeb atrofija. Šī slimība ir viens
no biežākajiem akluma iemesliem.
Aptuveni 1 no 7 neredzīgajiem redzi
zaudējuši šīs slimības dēļ. Visbiežāk
slimo pieaugušie, parasti vecumā virs
40 gadiem, taču šī slimība arvien biežāk sāk skart arī jaunākus cilvēkus. Pie
ārstiem griežas tikai 40-60% no visiem
glaukomas pacientiem, jo slimības sākuma posmā pašam cilvēkam nav nekādu
īpašu sūdzību. Šo slimību pilnībā izārstēt
nevar, bet, agri diagnosticējot un nosakot
ārstēšanu, var apturēt tās progresēšanu,
izvairīties no akluma un saglabāt darbaspēju. Ievērojams glaukomas riska
faktors ir paaugstināts acs iekšējais
spiediens, kas mehāniski iedarbojas uz
redzes nervu, to bojājot. Daudzos gadījumos glaukoma aci bojā pakāpeniski un
nesāpīgi. Vienīgās sūdzības varētu būt
diskomforta sajūta acī, asarošana, vairāk
no rītiem, nepieciešamība mainīt brilles,
pavājinoties redzei. Paaugstināta iespēja
saslimt ar glaukomu ir cilvēkiem, kuriem
ir: paaugstināts acs iekšējais spiediens,
vecums virs 40 gadiem, ģimenē kāds
slimo ar glaukomu, cukura diabēts,
tuvredzība, ilgstoša steroīdu lietošana,
bijušas acu traumas, regulāra smēķēšana, dažādas saslimšanas, piemēram,
migrēna, nervozitāte, ekstremālie dzīves
apstākli, asinsspiediena izmaiņas, sirds,
asinsvadu saslimšanas, it īpaši hipertensija, asinsrites traucējumi (aukstas
rokas un kājas), paaugstināts holesterīna
līmenis.
Kaut glaukomas diagnostikai nepietiek tikai ar acs iekšējā spiediena
izmērīšanu – tam ir vajadzīga kompleksa
izmeklēšana pie acu ārsta – biežāka acu
spiediena kontrole var palīdzēt nozīmīgi
samazināt iespēju nepamanīt glaukomas
sākumu. Lai izmērītu acu spiedienu, ir
vajadzīgs speciāls aparāts, kas parasti ir
pieejams tikai pie acu ārsta – bez kontakta tonometrs. Bez kontakta tonometrijas

pamatprincips ir radzenes izliekuma
izmaņu fiksēšana, ietekmējot to ar saspiesta gaisa strāvu. Šī metode plaši tiek
pielietota, profilaktiski izmeklējot acis.
Tā ir nesāpīga, ātra un ērta mērīšana, jo
nevajag pilināt acu jūtīgumu mazinošas
zāles.
Sadarbībā ar YourLife un HighWay
distributoru Baltijas valstīs piedāvātais
profilaktiskais acu spiediena mērījums
tiek veikts ar ASV kompānijas Reichert
Inc. jaunākā modeļa bezkontakta mērīšanas aparātu Reichert 7 Auto Tonometer. Šis aparāts ir reģistrēts Eiropas
Savienībā un atbilst drošības, veselības
un vides aizsardzības prasībām (ES
sertifikācijas numurs CE 0120). Mērījumu veic speciāli apmācīts darbinieks.
YourLife un HighWay piedāvā augstākās
kvalitātes acu funkciju uzturošus uztura
bagātinātājus. Piem. YourLife Eye Care
Complex satur pēc patentētas tehnoloģijas no lielziedu samtenēm iegūtu luteīnu,
kas baro tīkleni, atjauno redzes šūnas;
šis redzei svarīgo vielu komplekss var
mazināt dažādu acu slimību attīstīšanas
risku, labvelīgi ietekmē redzes stāvokli
pie dažādām acu problēmām.
Aicinām pārbaudīt savu acu spiedienu, lai samazinātu iespējas attīstīties
glaukomai un sekotu līdzi savam redzes
stāvoklim. Rūpējieties par savām acīm,
jo šajā pasaulēl ir ko redzēt!
10. maijā no pl.10.00 Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centrā
izmanto iespēju uzzināt, vai tev draud
glaukoma, un pārbaudīt savu acu
iekšējo spiedienu bez maksas! Pārbaudi piedāvā YourLife, HighWay.
Laipni lūdzam iepriekš pierakstīties
pa t.63321311. Būs iespēja arī par
ražotāju cenām pie konsultanta
iegādāties uztura bagātinātājus acu
un redzes veselības saglabāšanai un
veicināšanai.
Informāciju sagatavoja
Daina Ābele

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Martā novadā piedzimuši divi puisīši un divas meitenītes: pa vienam Skrundā, Skrundas pagastā, Nīkrāces pagastā un Rudbāržu pagastā. Savukārt mūžībā aizvadīti 12 iedzīvotāji: septiņi Skrundā, divi Skrundas pagastā, viens Rudbāržu pagastā, divi
citu novadu iedzīvotāji.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas datums

Skaidra Ermsone

22.12.1926. Uzvaras iela 3-13, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes novads

02.03.2013

Kārlis Jansons

19.06.1929. „Purviņi”, Valtaiķi, Laidu pag., Kuldīgas novads

06.03.2013

Jānis Leimanis

30.07.1945. Aprūpes nams Valtaiķi, Rudbāržu pag., Skrundas novads

06.03.2013

Irena Gura

27.06.1919. Ventas iela 14-4, Skrunda, Skrundas novads

10.03.2013

Jānis Freimanis

17.02.1964. „Lāči”, Skrundas pag., Skrundas novads

12.03.2013

Monika Zverde

22.04.1920. Nākotnes iela 3, Skrunda, Skrundas novads

13.03.2013

Krists Štrāls

22.06.1921. „Druvas”, Skrundas pag., Skrundas novads

15.03.2013

Ivans Vasiļjevs

19.08.1941. Dārza iela 7-1, Skrunda, Skrundas novads

17.03.2013

Māra Cāzere

19.05.1998. Amatnieku iela 28, Skrunda, Skrundas

15.03.2013

Olga Dzene

18.03.1928. Ganību iela 4, Skrunda, Skrundas novads

19.03.2013

Rita Ciriņa

28.10.1930. Kalēju iela 12-1, Skrunda, Skrundas novads

19.03.2013

Jānis Vanags

24.08.1959. O.Kalpaka iela 19-1, Skrunda, Skrundas novads

25.03.2013

Informāciju apkopoja Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele

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.

Notikumu kalendārs
Skrundā

13.aprīlī pl.18.00 Skrundas kultūras namā deju kolektīvu koncerts
„Aprīļa pilieni”.
13.aprīlī no pl.10.00 līdz 13.00 Skrundā notiks seminārs, kura mērķis
ir padarīt sievietes skaistākas, elegantākas, sievišķīgākas un gaumīgākas.
Semināru vadīs Zanda Krancmane (staigāšana augstpapēžu kurpēs, dažādās
situācijas, aksesuāru nēsāšana, apģērba pareiza valkāšana), Ieva Immertreija
(viss par dienas un vakara grimu ar jebkuru kosmētiku), Roberts Krauze
(viss par auguma parametriem, krāsu atbilstība katram, personīgā stila
veidošana, auguma tipa noteikšana, utt.), Valdis Meikšāns (viss par matu
veidošanu, griezumiem un frizūru modi. Matu šampūni un krāsas. Praktiski
demonstrējumi, kā ieveidot matus). Līdzi paņemiet kurpes uz augstāka papēža, kosmētiku, kuru lietojat, un labu garastāvokli! Nodarbības pie katra
meistara notiks nelielā grupiņā (līdz 10 dalībniecēm) 1 stundu, kur katra
individuāli varēs uzdot sev interesējošus jautājumus. Tuvāka informācija
pa t. 29427990 vai e-pastā: ivane.inese@inbox.lv.
17.aprīlī, 8. un 22. maijā no pl.9.00 - 12.00 Skrundas novada p/a
“Sociālais dienests” pieņems apmeklētājus Jaunmuižas pamatskolā ārstes
J.Gavrilovas pieņemšanas telpās.
19.aprīlī pl.19.00 Skrundas kultūras namā koncertfilma ar Prāta Vētru
„Vēl viena klusā daba”.
19.un 20.aprīlī no pl.8.00 -17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās
pa t.63321311.
19.aprīlī pl.11.00 Skrundas alternatīvās dienas centrā Kuldīgas primārās
veselības aprūpes centra pēdu aprūpes kabineta un diabēta apmācības māsa
Iveta Miņina vadīs apmācības „Sadzīvošana ar cukura diabētu. Uztura ieteikumi.” Apmācību laikā interesentiem būs iespējams izmērīt cukura līmeni
asinīs, asins spiedienu, mainīt bojātos glikometrus, saņemt individuālas
konsultācijas. Pieteikšanās pa t.63321311.
20.aprīlī pl.10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks veterānu sacensības volejbolā ‘’Skrundas kauss”. Piedalīsies komandas no Skrundas,
Saldus, Jelgavas, Valgundes un Babītes.
23.aprīlī un 28.maijā mobilais mamogrāfs Skrundā pie Skrundas aptiekas, Kuldīgas ielā 4. Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai- Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies pie
Skrundas aptiekas, Kuldīgas ielā 4. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI
pēc iepriekšēja pieraksta! Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros,
izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš
iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu izmeklējums
maksā Ls 2.-. Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU. Pieraksts
notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55.
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu: info@mamografija.lv.
24.aprīlī pl.17.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada izglītības
iestāžu koncerts „Es dziedu tā”.
27.aprīlī pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks atklātā čempionāta volejbolā pusfināls un fināls. Aicinām līdzjutējus!
28.aprīlī pl.17.00 Skrundas kultūras namā Ukrainas cirka izrāde. Ieeja
- Ls 2,50.
3.maijā pl.18.00 Skrundas kultūras namā Skrundas kamerteātra pirmizrāde „Ak, tu spoks tāds”.
4.maijā no pl.9.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā SIA „ART
OPTIKA” optometrists veiks redzes pārbaudi. Maksa par pakalpojumu Ls
5.00. Pieteikšanās pa t.29555933 rindas kārtībā.

Rudbāržos

19.aprīlī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks Joku pēcpusdiena. Lūgums ierasties priecīgā noskaņojumā un smieklīgā apģērbā.
Kopā smiesimies, stāstīsim anekdotes un smieklīgus atgadījumus, kā arī
iesim rotaļās.

Nīkrācē

18.aprīlī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā tiek aicināti visi interesenti uz kvilinga nodarbību. Savā pieredzē kartiņu izgatavošanā dalīsies Inga Ezeriete.
27.aprīlī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā Nīkrāces amatierteātra „Brinida” pirmizrāde A.Bankas lugai „Meitiņa”. „Pēc 5 gadiem mājās no Francijas
tiek gaidīts mīļotais dēls Andris, bet … ierodas meitiņa Andra. Vai šie jaunumi ieviesīs kādas pārmaiņas pagasta ierastajā dzīvē? …” Režisore- Inga
Ezeriete. Ieeja par ziedojumiem.

Raņķos

23.aprīlī pl.17.00 Raņķos tiekas gardēži uz ideālām vakariņām no Nīkrāces, Rudbāržiem un Raņķiem.
3.maijā pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Raņķu folkloras kopas 10 gadu
un amatierteātra 5 gadu jubilejas sarīkojums.
8.jūnijā Raņķos notiks raņķenieku saiets. No pl.16.00 reģistrēšanās,
pl.18.00 saieta atklāšana Sudmalnieku birzī.

Vajadzīgi darbinieki

Skrundas novada pašvaldības “Alternatīvās aprūpes dienas
centrs” aicina darbā sociālo darbinieku un sociālo aprūpētāju. Darbs
nepilnu darba nedēļu.CV un pieteikuma vēstuli līdz 22.04.2013. sūtīt
uz e-pastu: daina.abele@skrunda.lv. Informācija pa tālr.63321311,
29407389.

Pateicība

Skrundas baptistu draudze pateicas par atbalstu un sadarbību
tiem daudzajiem cilvēkiem, kas piedalījās labdarības projekta “Vislielākā dāvana” organizēšanā. Paldies Skrundas vidusskolas, sociālā dienesta, Skrundas novada Domes vadībai un brīvprātīgajiem!

