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Labdien, lasītāj!

Nellija Kleinberga, Skrundas
novada pašvaldības priekšsēdētāja
Esmu priecīga Jūs uzrunāt jaunajā,
daudzsološajā Zilā Koka Zirga gadā.
Domāju, ka katrs no šī gada ceram sagaidīt ko jaunu, interesantu un nebijušu.
Un lai tas piepildītos, tad noteikti svarīgi,
lai visas mūsu ieceres būtu svētītas gan
ar naudas līdzekļiem, gan cilvēku labo
gribu, domām un darbību.
Janvāra domes sēdē deputāti ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja
2014.gada budžetu. Protams, kā jau katru
gadu, pieņemot budžetu, bija gan iebildumi par naudas līdzekļu sadali, gan vēlme katrai nozares iestādei iegūt vairāk
līdzekļu savu vajadzību apmierināšanai.
Un kā jau katru reizi pie budžeta apstiprināšanas, tad arī šogad varu teikt – naudas
ir tik, cik ir, un pilnībā neapmierinātu
vajadzību mums būs, tēlaini runājot, vēl
turpmākos 100 gadus. Priecīgā vēsts ir
tā, ka katra Skrundas novada pašvaldības
iestāde saņems vairāk naudas līdzekļu
nekā iepriekšējā gadā. Svarīgi būs, kā
ar šo iedalīto finansējumu pratīs rīkoties
pašas iestādes.
Lai piepildītu savus sapņus un mērķus, jāteic, ka nauda ir svarīgs līdzeklis,
bet ne pats galvenais. Daudz svarīgāk,
manuprāt, ir sajust savu sapni un radīt
domubiedru un atbalstītāju komandu,
kura būtu gatava piedalīties šo sapņu,
vēlmju, mērķu īstenošanā dzīvē. Labus
piemērus varam redzēt arī Skrundas
novadā, kad tika izveidotas nevalstiskās
organizācijas „Curonika” un „SD Mini”.
Pateicoties „Curonikas” izdzīvotajam
sapnim, Skrundas kultūras namā ikviens
var apgūt prasmes keramikā, bet „SD
Mini” joprojām gādā, lai ar siltu ēdienu
tiktu nodrošināti zupas virtuves apmeklētāji Skrundā.
Šo minēto NVO veidošanās viens no
iemesliem bija nepietiekamais pašvaldības finansējums radošu un sabiedrībai
nozīmīgu ideju īstenošanai. Uzņēmīgi
cilvēki nevarēja samierināties, ka viņu
idejas netiks realizētas. Viņi atrada alternatīvus ceļus, lai tomēr darītu dzīvus
savus sapņus. Tā bija viņu un tikai viņu
pašu izlolota vēlme – darīt lietas, lai apkārtēja vide un cilvēki dzīvotu labāk un
interesantāk, līdz ar to apliecinot Deivida
Dž.Švarca domu: „Notici idejai, un tavs
prāts atradīs veidus, kā to īstenot”.
Ceru, ka arī turpmāk veidosies domubiedru kopas savu ieceru un vēlmju
īstenošanai. Skrundas novada pašvaldības darbinieki vienmēr ir gatavi gan
atbalstīt, gan palīdzēt šādu organizāciju
veidošanu ikvienā mūsu novada pagastā,
kur tās vēl nav izveidojušās. Izcilais
rakstnieks, domātājs, pašizaugsmes
treneris, grāmatas „Mūks, kurš pārdeva
Ferrari” autors Roberts Šarma ir teicis:
„Mēs pasauli redzam nevis tādu, kāda
tā ir, bet gan tādu, kādi esam mēs paši”.
Domāju, ka daudzi no mums – novada
ļaudīm - varam parakstīties zem katra
viņa teiktā vārda, tāpēc novēlu mums
katram būt radošam, veiksmīgam, līdz
ar to – laimīgam!
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Budžets pieņemts. Attīstība turpināsies
23. janvāra domes sēdē tika pieņemts Skrundas novada pašvaldības
2014. gada budžets ar kopējo ieņemu
daļu EUR 4 871 268 un kopējiem plānotajiem izdevumiem EUR 5 342 877.
Prioritāte – izglītība un sociālā
joma
Arī šogad lielākā daļa no pašvaldības
budžeta līdzekļiem tika novirzīta prioritārajām nozarēm-izglītībai un sociālajai
palīdzībai. No 2014.gada 1.februāra
papildus valsts apmaksātajām 1. un
2.klašu skolēnu brīvpusdienām pašvaldība apmaksās arī 3.un 4.klašu skolēnu
brīvpusdienas, kas ir atbalsts ģimenēm
ar bērniem. Palielināti visi sociālie
pabalsti un paredzēti līdzekļi arī jaunu
pakalpojumu ieviešanai. Piemēram,
biedrība „Samarieši” ieviesīs pakalpojumu „Aprūpe mājās” un P/A „Sociālais
dienests” sadarbībā ar Saldus novada
biedrību „Pogas” ieviesīs pakalpojumu
„Ģimenes asistents”.
Jaunas amatu vietas
Šogad jaunu amatu vietas no pašvaldības līdzekļiem ir paredzētas vairākās
pašvaldības iestādēs- medicīnas māsa
Jaunmuižas pamatskolā – 0,15 slodze,
ēkas dežurants Skrundas vidusskolā– 1
slodze, speciālais pedagogs Skrundas vidusskolā – 1 slodze, sociālais aprūpētājs
Alternatīvās aprūpes dienas centrā - 1
slodze, psihologs izglītības nodaļā - 1
slodze. Lai nodrošinātu pilnvērtīgākas
rūpes par iedzīvotāju drošību un nodrošinātu sabiedrisko kārtību, 2014.gadā ir
plānota vēl viena pašvaldības policijas
inspektora slodze, kā arī tiks iegādāts
operatīvais transporta līdzeklis.
Turpināsies iesākto projektu
īstenošana
Ne reizi vien saņemts jautājums no
iedzīvotājiem, kad tiks uzsākti darbi
pie finansiāli un būvniecības apjomu
lielākā pašvaldības projekta Skrundas
novada pastāvēšanas vēsturē, tas ir,
pie Rīgas - Liepājas šosejas Skrundas posma rekonstrukcijas. Skrundas
novada pašvaldības projektu vadītāja
Iveta Heidena informē, ka ir izvērtēti
būvnieku iesniegtie piedāvājumi un
paziņots uzvarētājs. Bet līdz līguma
slēgšanai ir jāgaida iepirkuma likumā
noteiktās dienas, kad iepirkuma procedūrā neuzvarējušiem pretendentiem
ir iespēja iesniegt lēmuma pārsūdzību.
Un tikai tad, kad paies noteiktās dienas,
varēs noslēgt līgumu par būvdarbiem.
Šajā gadā turpināsies vairāki projekti,
piemēram, Latvijas- Lietuvas projekta
„Mana sociālā atbildība” laikā šogad
tiks iegādātas funkcionālās gultas un
pacientu skapīši, projekta „Ģimenes

Skrundas novada Attīstības komiteja kārtējā sēdē apspriež novada attīstības virzību.
ārstu pieejamības attīstība Skrundā”
tiks iegādātas mēbeles un medierīces.
Sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu tiks īstenots Latvijas –Igaunijas
programmas projekts, kura rezultātā tiks
uzstādīts informācijas stends pie Ventas
ūdens tūristu vajadzībām.
Uzlabos arī iestādes
Iestāžu vadītāji par budžeta līdzekļiem
veiks dažādus uzlabojumus. Piemēram,

Jau gatavojamies Skrundas
novada svētkiem
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pievilcīgāku, ir plānots rekonstruēt
nelielu daļu gājēju ietves un skvērā pie
pulksteņa īstenos otro rekonstrukcijas
kārtu. Tiks turpināti darbi pie apgaismojumu rekonstrukcijas gan pilsētā,
gan pagastos. Sīkāka informācija par
pašvaldības 2014. gada budžetu ir pieejama Skrundas novada pašvaldības mājas
lapā www.skrundasnovads.lv.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte
Foto – Alans Perševics

Skrundas pilsētai – 18!

Šogad Skrundas svētkus svinēsim 9. un10. maijā. Saglabāsim pagājušajā gadā
iesākto tradīciju - svētku ieskandināšanu novada pagastos. Šajās dienās svētku organizatori aicina ievilkt elpu dziļāk, lai izbaudītu visu, ko mūsu novads mums ļauj
izdzīvot. Tāpēc svētku moto ir ELPO! SVINI! DZĪVO!
Lielāko nodokļu maksātāju apbalvošana, biznesa forums kopā ar sadraudzības
pilsētu partneriem, izrāde par Skrundas ugunsdzēsēju vēsturi, orientēšanās sacensības, virves vilkšana kopā ar patruļkuģa „Skrunda’’ vīriem, laivu nobrauciens pa
Ventas upi, amatiermākslas kolektīvu koncerti, saimnieču saiets, izglītības pilsētiņa,
amatnieku tirdziņi, sporta aktivitātes, Skrundas audēju darbu izstāde, draugi no citām
pilsētām, nakts koncerts - tas ir tikai neliels ieskats gaidāmajās svētku aktivitātēs,
kurās aicinām darboties kopā.
Bet ko svētkos vēlētos piedzīvot Jūs? Mēs, svētku organizatori, gaidīsim Jūsu
priekšlikumus, kā svētkus vērst vēl krāšņākus un tuvākus katram no mums. Raksti
mums - skrundakn@inbox.lv
Teksts – Loreta Robežniece,
Skrundas novada svētku darba grupas pārstāve

NĪKRĀCE

Rudbāržos ir plānota pamatskolas parka
terases hidroizolācija, margu un pirmsskolas grupu telpu remonts. Rudbāržu
bibliotēkā ir paredzēts remonts un jaunu plauktu iegāde. Savukārt Skrundas
vidusskola 2013.gadā veica teritorijas
labiekārtošanas projektu un nu ir gatava
pakāpeniski sakārtot skolas teritoriju,
remontējot āra kāpnes, bruģējot laukumus, celiņu. Skrundas pilsētu veidojot

Vēstures avotos Skrunda pirmo reizi minēta jau 1253. gadā, tomēr pilsētas statusu
Skrunda ieguva 1996. gada 23. janvārī, kļūstot par jaunāko pilsētu Latvijā ar 77.
kārtas numuru.
Tieši pirms 18 gadiem Rīgā Ministru prezidenta Andra Šķēles vadītais Ministru
kabinets izdeva noteikumus Nr. 27 par Kuldīgas rajona Skrundas pagasta pārveidošanu par Kuldīgas rajona Skrundas pilsētu ar lauku teritoriju. Šajos 18 gados
Skrundā veikta gan autoceļa tilta, gan dzelzceļa tilta pār Ventu, kā arī estrādes un
muižas rekonstrukcija, ierīkotas piemiņas vietas, robežzīmes, pulkstenis ”Laika upe”,
Kuršu ķoniņu krēsli un skatu laukums Ventas krastā, labiekārtotas teritorijas un ēkas.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas 2009. gadā Skrunda kļuvusi
par novada administratīvo centru. Atbilstoši Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai iecerēts, ka novads attīstīsies kā sakopts un ražīgs novads Kurzemes
centrā ar sociāli un ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Tieši iedzīvotāji ir Skrundas pilsētas un novada lielākā vērtība – aktīvi, domājoši, radoši un daroši, kultūru,
sportu un tradīcijas cienoši.
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Teksts: Didzis Strazdiņš,
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
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Zemes pārdošana ceļ īpašuma nodokli

Pārceltas darbadienas
2014. gadā tiks pārceltas divas darbadienas - piektdiena, 2.maijs, tiks pārcelta
uz sestdienu, 10.maiju, un pirmdiena,
17.novembris, uz sestdienu, 22.novembri. Tā nolēma valdība, apstiprinot
Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto
rīkojuma projektu “Par darbadienu pārcelšanu 2014.gadā”.

Jauna darbiniece

Kopš janvāra Skrundas novada izglītības nodaļā darbu uz ceturtdaļslodzi
sākusi interešu izglītības speciāliste.
Darba apvienošanas kārtībā pieņemta
Nīkrāces pamatskolas skolotāja Elīna
Linkovska. Viņas uzdevums – koordinēt
novada izglītības iestāžu interešu izglītības darbu un pasākumus.

Sociālais dienests
informē

Skrundas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests” sadarbībā ar
biedrību “Mini SD” aicina trūcīgos
iedzīvotājus un vecākus, kuriem ir
bērni līdz 2 gadu vecumam, bez maksas
saņemt apģērbu un bērnu pārtiku (biezenīšus un suliņas). Par bērnu pārtiku
interesēties pie sociālajiem darbiniekiem
Skrundā un novada pagastu pārvaldēs,
savukārt apģērbu trūcīgās ģimenes vai
personas var saņemt Sociālajā dienestā
Skrundā, Kalēju ielā 6.

Seminārs nodokļu
maksātājiem

27. februārī pl.10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks seminārs
nodokļu maksātājiem. Semināra programma: 1. Jaunākās izmaiņas nodokļu
un grāmatvedības normatīvajos aktos:
iedzīvotāju ienākuma nodokļu likuma
grozījumi, PVN likums, mikrouzņēmuma nodoklis, citi nodokļi un grozījumi.
2. Saimnieciskās darbības veicēju veidi, nodokļu atšķirības, grāmatvedības
uzskaites pamatprasības 2014. gadā.
3. Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana par 2013.gadu. 4. Atbildes uz
jautājumiem. Lektore: SIA ”Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra”
Kuldīgas filiāles grāmatvedības konsultante Anita Kovaļa. Dalības maksa
- EUR 5,- (semināra ilgums 3 stundas).
Iepriekšēja pieteikšanās pa t.26213462
(Anita Miķelsone).

Dzimtsaraksts ziņo

Pēc Ministru kabineta 2013. gada 24.
septembra noteikumiem Nr. 906. valsts
nodeva par laulības reģistrāciju ir EUR
14.00, pašvaldības maksas pakalpojums,
kurā ietilpst svinīga laulības reģistrācijas
ceremonija, novada iedzīvotājiem EUR
14.23, citu novadu iedzīvotājiem – EUR
28.46, bet laulības reģistrācija ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām – EUR
71.14.

Balle lauksaimniekiem

Līdz 15. februārim lauksaimnieki
tiek aicināti pieteikties tradicionālajai
ballei, kura notiks 21. februārī pl.19.00
Alsungas kultūras namā. Spēlēs grupa
‘’Lustīgais blumīzers’’. Ieeja - EUR 15,-.
Pieteikties pa t.63323519, 27813338 vai
Kuldīgā LLKC.

Pateicība

Skrundas pensionāre Dzidra Urtiņa
izsaka pateicību SIA ”Skrundas komunālā saimniecība” un personīgi valdes
loceklei Gunai Skrebelei par roku balstu
ierīkošanu pie Skrundas autoostas kāpnēm. „24.janvārī, kāpjot pa Skrundas
autoostas kāpnēm, nokritu, jo nebija
roku balstu, pie kā pieturēties. Šodien
(4.februārī) redzēju, ka roku balsti ir
pielikti, un esmu ļoti pateicīga par ātro
reaģēšanu,” pastāstīja pensionāre.
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Šogad visos novados cēlusies lauksaimnieciski izmantojamās zemes kadastrālā vērtība. Pēc Valsts zemes dienesta
datiem, vidēji par 10 līdz 15 procentiem.
Taču Skrundas novada Raņķu pagastā,
Talsu novada Balgales un Virbu pagastos, Viļakas novada Šķilbēnu pagastā,
Gulbenes novada Galgauskas pagastā,
Strenču novada Jērcēnu pagastā, Jelgavas novada Sesavas pagastā vērtību
kāpums zemei pārsniedz 30 procentus.
Novadu pašvaldībās vaicāju, kāds
nekustamā īpašuma nodoklis šogad būs
jāmaksā šo pagastu zemes īpašniekiem,
ņemot vērā zemes kadastrālo vērtību
celšanos.
Nodokļa maksātājus glābs ierobežojums
Skrundas, Talsu, Gulbenes, Jelgavas
un citu novadu pašvaldībās vēsta, ka
nodokļa maksājumu paziņojumi visiem
zemes īpašniekiem vēl nav izsūtīti, tie
jāizsūta līdz 15. februārim. No lielāka
nodokļu sloga zemes īpašniekus šogad
vēl paglābs pašvaldību saistošajos noteikumos pieņemtais ierobežojums – nodokļa summas nepārsniegs 25 procentus
no pērn maksātajām.
Skrundas novada pašvaldības nodokļu
administratore Aija Kāpiņa atzīst: ja
šī ierobežojuma nebūtu, nodoklis būtu
jūtams daudziem zemes īpašniekiem.
Piemēram, pērn Raņķu pagastā ap 111
hektāru lielam lauksaimnieciski izmantojamās zemes gabalam kadastrālā
vērtība bijusi 38 295 lati jeb 54 489 eiro.
Šogad – 73 875 eiro. Pērn ar 25% ierobežojumu zemes īpašnieks maksāja 480
latus jeb ap 683 eiro, bet šogad viņam
būs jāmaksā 853 eiro. Toties bez nodokļa
pieauguma 25% ierobežojuma nodokļa
summa būtu 1108 eiro – aptuveni divreiz
vairāk, nekā īpašnieks maksāja pērn.
Zeme arvien vērtīgāka
Talsu novada pašvaldības nodokļu
ekonomiste Ramona Riekstniece ziņo,

ka Virbu pagastā un Balgales pagastā
zemes kadastrālā vērtība cēlusies pat par
40 līdz 50 procentiem. Savukārt nodokļa
summas, ja nebūtu pašvaldības noteiktā
ierobežojuma, pieaugtu par aptuveni
trešdaļu no pagājušajā gadā maksātajām.
Jelgavas novada pašvaldības galvenā
nodokļu administratore Alla Jemeļjaņenko atklāj, ka šogad Sesavas novadā
zemei kadastrālā vērtība kāpusi par 25
līdz 35 procentiem. “Nesaglabājot 25
procentu nodokļa pieauguma ierobežojumu, nodokļa summas pieaugtu dramatiski. Pat ar visu ierobežojumu aizvadīto
piecu gadu laikā iedzīvotājiem nodoklis
palielinājies trīskārt,” viņa atzīst.
Viļakas novada pašvaldības finanšu
un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma administratore Nadežda
Koz¬lovska vēsta, ka šogad Šķilbēnu
pagasta lauksaimnieciski izmantojamās
zemes kadastrālā vērtība cēlusies vidēji
par 37 līdz 39 procentiem. Tā kā šim gadam nodokļa pieauguma ierobežojumu
pašvaldība nav noteikusi, īpašniekiem
būs jāmaksā pilna nodokļa summa.
Piemēram, par 13,9 hekt¬āriem pērn
īpašnieks maksājis 43,65 latus. Šogad
būs jāmaksā 84,87 eiro (59,65 lati). Pērn
22 hektāru zemes īpašnieks maksāja
71,61 latu, bet šogad viņam jau būs jāmaksā 141,77 eiro (99,64 lati), tātad par
aptuveni 30 procentiem vairāk.
Gulbenes novada Galgauskas pagasta
pārvaldes nodokļu inspektore Sanita
Grosberga izrēķinājusi, ka lauksaimnieciski izmantojamās zemes kadastrālā
vērtība pagastā kāpusi par aptuveni 27
procentiem. Arī viņa piekrīt, ka šogad
pārāk lielu nodokļa slogu pagastā vēl
nejutīs tāpēc, ka pašvaldība saglabājusi
25 procentu ierobežojumu. Piemēram,
par 62,4 hektāriem zemes pagājušajā
gadā Galgauskas pagastā īpašniekam
bija jāmaksā 111 lati, bet šogad – 197,76
eiro (139 lati). Ja šā ierobežojuma ne-

Aicina pieteikties pārraugu kursiem

SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē kursus “B”
metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai, kā arī kursus piena lopkopības saimniecībā strādājošajiem un pārraugiem piena šķirņu govkopībā.
Kursi “B” metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai
SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2014. gadā komplektē
mācību grupas Dzīvnieku pārraudzībā B metodes pārrauga (vienā ganāmpulkā)
darba tiesību iegūšanai šādās dzīvnieku sugās:
1.Gaļas šķirnes liellopi – kursi notiks februārī. Pirmā mācību diena11. februāris pl.10.00 LLKC;
Kursi, kuriem mācību dienu datumi tiks precizēti:
2. Truškopībā - kursi notiks aprīļa 2. pusē;
3. Piena šķirnes liellopi - kursi notiks maija 1. pusē;
4. Aitkopībā - kursi notiks augusta 2. pusē;
Kursu maksa 45.00 lati. Lūdzam laicīgi pieteikties.
Pieteikšanās uz mācībām un informācija - Ivars Kalnītis (t.29175921), Lita
Stūrmane (t.26148820 vai 63050235).
Kursi piena lopkopības saimniecībā strādājošajiem un pārraugiem piena
šķirņu govkopībā (ES projekta 80% finansējums)
SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2014. gada 25, 26,
un 27. februārī organizē gan teorētiskās, gan praktiskās mācības dzīvnieku
pārraugiem un citiem piena lopkopības saimniecībās strādājošajiem. Mācības
organizētas, piesaistot 80% ES finansējumu. Dalībnieku līdzfinansējums par
visu mācību kursu 28.00 EUR. Mācību pirmajā dienā Ozolniekos teorētiskās
nodarbības. Lektori:
1. LLU prof. D. Kairiša, tēma „Slaucamo govju ganāmpulka atražošana”;
2. LLU prof. I. Ciproviča, tēma „Kvalitatīva piena pārstrādes iespējas”
3. LLKC piena kvalitātes eksperts Ilmārs Gruduls, tēma „Pasākumi augstas
piena kvalitātes nodrošināšanai saimniecībā un slaukšanas tehnikas nepareizas
darbības sekas”
4. LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā, tēma „Slimību diagnostika
izmantojot piena pārraudzības datus”.
Mācību otrajā dienā plānots:
1. Lauksaimniecības datu centra nodaļas vad. Dainas Lodiņas lekcija tēma
„Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības
dokumentu aizpildīšanā”;
2. Izbraukums uz 2 saimniecībām Auces novadā. Tēmas - pieredze govju
ēdināšanas iekārtu modernizācijā, piena izslaukuma uzskaite un tās kvalitātes
kontrole.
Mācību trešajā dienā plānots izbraukums uz saimniecībām Ogres un Aizkraukles novados. Tēmas - pieredze kvalitatīva piena pārstrādē saimniecībās,
novietņu iekārtojuma plānošana un citi aktuāli jautājumi.
Mācību kursu sākums 25. februārī pl.9.30, Ozolniekos, Rīgas ielā 34 .
Saimniecību apmeklējumu dēļ grupā plānoti 20 dalībnieki.
Pieteikšanās uz mācībām un informācija pa t. 29175921 (Ivars Kalnītis),
26148820 vai 63050235 (Lita Stūrmane).
Informāciju sagatavoja Anita Miķelsone, lauksaimnieku konsultante
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būtu, nodokļa summas celtos aptuveni
par ceturtdaļu.
Uz ārzemnieku un biogāzes
rēķina
Novadu pašvaldību pārstāvji atzīst,
ka kadastrālo vērtību kāpumu noteicis
darījumu skaits un darījumu līgumos
uzrādītās summas. To aizvadītajos gados minētajos pagastos bijis vairāk un
darījumu summas lielākas nekā citur.
Taču daži šaubās, vai šīs summas ir
ekonomiski pamatotas, proti, vai atbilst
novadu ekonomiskajai attīstībai un vietējo iedzīvotāju maksātspējai.
Jelgavas novada pašvaldības pārstāve
Alla Jemeļjaņenko spriež, ka Sesavas
pagastā zemes vērtība cēlusies uz dažu
lielsaimnieku rēķina, kuri nopirkto zemi
galvenokārt izmanto kukurūzas audzēšanai un biogāzes ražošanai. Agronomi jau
vairākkārt teikuši, ka šādi lielas zemes
platības, kuras varētu izmantot pārtikas
ražošanai, patiesībā tiek izniekotas.
Skrundas novada pašvaldības zemes
lietu speciālists Normunds Danenbergs
stāsta, ka aizvadītajos gados nadzīgākie
zemes pircēji Raņķu pagastā bijuši
vāciešiem piederošie uzņēmumi “Agro
Kurzeme”, “Agro Baltika” un citi. Vietējie pirkuši zemi caurmērā par 1000
latiem hekt¬ārā, bet vāciešu firmās
maksājuši 2000 latu par hektāru. Iznākumā zemes kadastrālā vērtība pieaug un
vietējiem iedzīvotājiem ceļas nodoklis
nevis uz tirgus uzplaukuma vai lielākas
saimnieciskās rosības, bet uz dažu ārzemju firmu rēķina.
“Raņķu pagastā lauksaimnieciski
izmantojamās zemes platības lielākoties stiepjas gar Ventas krastu Kuldīgas
virzienā. Ja “treknajos” gados divus
hektārus Ventmalā pirka par 40 000 latu
nevis lauksaimnieciskai izmantošanai,
bet apbūvei, vai kāds brīnums, ka aizvadītajos gados pagastā tik ievērojami
cēlies kadastrālais novērtējums?” pie-

bilst Normunds Danenbergs.
Kā viņš stāsta, pagājušajā gadā vēl
pirms jauno kadastrālo vērtību apstiprināšanas Ministru kabinetā vairāku novadu pašvaldību pārstāvji Rīgā mēģinājuši
pārliecināt Valsts zemes dienestu, ka tik
krasai zemes vērtību celšanai patiesībā
nebūtu iemesla – tie nav samērīgi ar
iedzīvotāju ienākumiem un maksātspēju
– un ka lielāki nodokļi iztukšos daudzu
vietējo iedzīvotāju jau tā paplānos naudas maciņus. “Bet neko jau nepanācām,”
viņš turpina, “Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš mums
paskaidroja, ka kadastrālās vērtības
noteikšana bal¬stās uz tirgus darījumu
vērtībām un punkts.”
Valdībai jādomā par sekām
Kā zināms, Valsts zemes dienesta
plānos ir pakāpeniski pievilkt zemes
kadastrālo vērtību līdz 85 procentu apmēram no tirgus vērtības. Latvijas Lauku
konsultāciju centra (LLKC) Balvu biroja
vadītājs Ivars Logins uzskata, ka valdībai
būtu jādomā par sekām, kādas radītu šis
plāns. Jau tagad daudzi mazturīgi lauku
iedzīvotāji un pensionāri ar grūtībām
nomaksā nodokļus. Vērtību celšana
palielinās nekustamā īpašuma nodokļa
parādnieku skaitu un parādu apmērus.
Palielinot zemes kadastrālo vērtību,
mazturīgie laucinieki nespēs nomaksāt
nodokļus un būs spiesti pārdot zemi, no
kuras viņi pašlaik pārtiek.
Pēc Ivara Logina domām, nebūtu iemesla zemes kadastrālo vērtību tuvināt
zemes tirgus cenai. Tā kā zemes tirgus
vērtība svārstās atkarībā no pieprasījuma
un piedāvājuma, jāšaubās, vai Valsts
zemes dienests spēs izsekot svārstībām
līdzi, piebilst LLKC Balvu pārstāvis.
Teksts: Zigfrīds Dzedulis
Informācija pārpublicēta no laikraksta ”Latvijas Avīze” (03.02.2014)

Būvvaldē 2013. gada decembrī un
2014. gada janvārī lemtais
Būvprojekti
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
(Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros) Raņķu pagastā

Akceptētas izmaiņas

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Klusā iela, NolikAkceptēt būvprotavas iela, Skrundā
jektu
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Akceptēt būvproRudbāržu ciemā, Rudbāržu pagastā („Skrundas novada jektu
Rudbāŗzu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” projekta ietvaros)

Būvniecības pieteikumi
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Izsniegt plānošanas
Rudbāržu ciemā, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā un arhitektūras uzde( „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema vumu
ūdenssaimniecības attīstība” projekta ietvaros)
Ventas, Liepājas un Raiņa ielu (A9) elektroapgādes
Izsniegt plānošanas
rekonstrukcija Skrundā
un arhitektūras uzdevumu
Saimniecības ēkas būvniecība „Dzenīši”, Skrundas
Izsniegt plānošanas
pagastā
un arhitektūras uzdevumu
TP6057 „Niedre” Z-4 rekonstrukcija Skrundas
Izsniegt plānošanas
pagastā
un arhitektūras uzdevumu
Dzīvokļa rekonstrukcija Cieceres ielā 25, Skrundas
Izsniegt plānošanas
pagastā
un arhitektūras uzdevumu
TP6012 Z-4 rekonstrukcija Skrundas pagastā, („KrūIzsniegt plānošanas
miņi”)
un arhitektūras uzdevumu
TP668 0,4 KV rekonstrukcija Nīkrāces pagastā,
Izsniegt plānošanas
(„Lēnu gateris”)
un arhitektūras uzdevumu
Ielas apgaismojuma rekonstrukcija (Noliktavas un
Izsniegt plānošanas
Kusā iela) Skrundā.
un arhitektūras uzdevumu
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2014.gada 7.februāris

2013.gada 27.decembra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome izbeidza deputāta pilnvaras
Romānam Bolsunovskim un tās apstiprināja Gunāram Zemem.
Dome apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 26/2012 „Grozījumi 2013.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.
2/2013 „Skrundas novada pašvaldības
2013.gada budžets””.
No 01.01.2014. Dome nolēma likvidēt
Skrundas novada pašvaldības amatu
sarakstā 2014.gadam Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes sekretāra amatu.
No 01.01.2014. Dome nolēma noteikt,
ka darba drošības inženiere Skrundas
novada pašvaldībā strādā nepilnu darba
laiku (0.25 slodzes).
No 01.01.2014 Dome Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2014.
gadam izveidoja amatu – sabiedrisko attiecību speciālists, profesijas kods 2432
08, nosakot mēneša darba algas likmi
720.00 EUR (septiņi simti divdesmit
eiro) un pilnu darba laiku (1.0 slodzes).
No 01.01.2014 Dome izveidoja Nīkrāces pagasta pārvaldes teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas amatu sarakstā
2014.gadam amatu – gazificēto krāšņu
operators, profesijas kods 8182 14, nosakot mēneša darba algas likmi 334.00
EUR (trīs simti trīsdesmit četri eiro) un
nepilnu darba laiku (0.25 slodzes).
No 01.01.2014 Dome izveidoja Jaunmuižas pamatskolas amatu sarakstā
2014.gadam amatu – medicīnas māsa,
profesijas kods 3221 01, nosakot mēneša
darba algas likmi 356.00 EUR (trīs simti
piecdesmit seši eiro) un nepilnu darba
laiku (0.15 slodzes).
No 01.01.2014 Dome izveidoja izglītības pasākumu amatu sarakstā 2014.
gadam amatu – psihologs, profesijas
kods 2634 01, nosakot mēneša darba
algas likmi 600.00 EUR (seši simti eiro)
un pilnu darba laiku (1.0 slodzes).
No 01.01.2014.Dome noteica, ka pašvaldības iestādē „Alternatīvās aprūpes
dienas centrs” sociālais aprūpētājs strādā
pilnu darba laiku (1.0 slodzes).
Dome noteica ar 01.01.2014., ka paš-

valdības iestādē „Alternatīvās aprūpes
dienas centrs” sociālais darbinieks strādā
pilnu darba laiku (1.0 slodzes),
No 01.01.2014. Dome noteica, ka
aprūpes namā „Valtaiķi” tiek mainīts
amata nosaukums no „medicīnas māsa”
uz „ārsta palīgs”, profesijas kods 2240
01, nosakot mēneša darba algas likmi
565.00 EUR (pieci simti sešdesmit pieci
eiro) un pilnu darba laiku (1.0 slodzes).
No 01.01.2014. Dome noteica, ka
pašvaldības policijas inspektoram tiek
mainīts amata nosaukums no „policijas
inspektors” uz „pašvaldības policijas
vecākais inspektors”, profesijas kods
3355 08, nosakot mēneša darba algas
likmi 881.00 EUR (astoņi simti astoņdesmit viens eiro) un pilnu darba laiku
(1.0 slodzes).
No 01.01.2014. Dome izveidoja pašvaldības policijas amatu sarakstā 2014.
gadam amatu – pašvaldības policijas
inspektors, profesijas kods 3355 14,
nosakot mēneša darba algas likmi 793.00
EUR (septiņi simti deviņdesmit trīs eiro)
un pilnu darba laiku (1.0 slodzes).
No 01.01.2014. Dome izveidoja
Skrundas vidusskolas amatu sarakstā
2014.gadam amatu – speciālais pedagogs, profesijas kods 2352 03, nosakot
mēneša darba algas likmi 398.00 EUR
(trīs simti deviņdesmit astoņi eiro) un
nepilnu darba laiku (0.5 slodzes).
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības amatu sarakstu.
Dome izdarīja grozījumus Nolikumā
par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā (apstiprināts ar Skrundas novada
domes 26.04.2012. lēmumu (prot. Nr.
7, 1.§).
Dome apstiprināja Skrundas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.2030.gadam.
Dome apstiprināja Skrundas novada
teritorijas plānojumu 2013. – 2025.
gadam un saistošos noteikumus Nr.
27/2013 „Skrundas novada teritorijas
plānojuma 2013. -2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
un Grafiskā daļa”.
Dome izdarīja grozījumus Rudbāržu
internātpamatskolas – rehabilitācijas

centra nolikumā (saskaņots ar Skrundas
novada domes 27.08.2009. sēdes (prot.
Nr.9, 9.§) lēmumu).
Dome grozīja Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 26.10.2006. sēdes
(prot. Nr. 21, 3.§) lēmuma „Par adreses
un nosaukuma piešķiršanu” 2.3.punktu.
Dome izdarīja precizējumus Skrundas
novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.
21/2013 „Skrundas novada pašvaldības
nolikums”.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

No 2 personām Skrundas novadā
Dome nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus
un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Dome nolēma norakstīt īres un komunālo maksājumu parādus 5 īrniekiem.
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - traktoru
T40M ar nosacīto cenu Ls 1400.00
(viens tūkstotis četri simti latu un 00
santīmi), nekustamo īpašumu - „Zaļumu
ferma” Rudbāržu pagastā ar nosacīto
cenu Ls 800.00 (astoņi simti latu un 00
santīmi), nekustamo īpašumu - „Jaunvilki” Nīkrāces pagastā ar nosacīto cenu Ls
900.00 (deviņi simti latu un 00 santīmi).
Izsoli Dome norīkoja rīkot pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisijai.
Dome izbeidza ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” nomas līgumu
Nr.9-3/47 no 01.02.2010. un nomas
līgumu Nr.9-3/16/2011 no 27.06.2011.
Ar vienu personu Skrundas novadā Dome atzina par spēkā neesošu
01.03.2010. noslēgto zemes un garāžas
II Nr.2 nomas līgumu, kā arī izbeidza ar
vienu personu 01.03.2010. noslēgto zemes un garāžas I Nr.12 Skrundas novadā
nomas līgumu.
Dome sadalīja saimniecību „Smilgas”
Nīkrāces pagastā. Zemes gabalam 18.9
ha platībā atstāja nosaukumu „Smilgas”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3320; zemes gabala lietošanas mēr-

ķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes gabalam 1.2 ha platībā un uz tā
atrodošām ēkām piešķīra nosaukumu
un adresi Vēju iela 1, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320;
zemes gabala lietošanas mērķi: 0.2 ha
platībā – 0601 – vienģimenes/divģimeņu dzīvojamo māju apbūve - 1.0 ha
platībā – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu no 10.12.2013.
nekustamam īpašumam „Purenes”
Skrundas pagastā, piešķīra no nekustamā īpašuma „Purenes” atdalāmam
zemes gabalam 8.1 ha platībā nosaukumu „Jaunpurenes”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3307. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu no 10.12.2013.
nekustamam īpašumam „Vecausekļi”
Nīkrāces pagastā piešķirot atdalāmajiem zemes gabaliem 7.1 ha platībā
nosaukumu „Jaundēnišķi”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība. 4.6 ha platībā nosaukumu „Mazvītoli”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320,
zemes gabala lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, 2.0 ha platībā
nosaukumu „Kadiķi”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, 2.6 ha platībā nosaukumu „Mazvītoli”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome piešķīra Skrundas novada pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem
Skrundā adreses: platība 0.6165 ha,
Saldus iela 4B, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes gabala lietošanas

2014.gada 8.janvāra domes ārkārtas sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma iznomāt AS „Latvijas
Finieris” zemes gabalu 113409 m2
platībā bez apbūves tiesībām Kalna
ielā 17, Skrundā, finiera lobīšanas ra-

žotnes izveides izpētei. Dome grozīja
Skrundas novada domes 30.10.2013.
sēdes (prot. Nr. 10,2.§) lēmumu „Par
piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana Skrundas
novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”, nosakot

projekta kopējās izmaksas 108 700.66
EUR (viens simts astoņi tūkstoši septiņi simti euro, sešdesmit seši centi).
Kopējās attiecināmās izmaksas ir 100
661.91 EUR (viens simts tūkstoši seši
simti sešdesmit viens euro, deviņdesmit
viens cents). Kopējās neattiecināmās

izmaksas 8 038.75 EUR (astoņi tūkstoši
trīsdesmit astoņi euro, septiņdesmit pieci
centi). KPFI finansējums ir 70 % no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 70
463.33 EUR (septiņdesmit tūkstoši četri
simti sešdesmit trīs euro, trīsdesmit trīs
centi), pašvaldības finansējums ir 30%

2014.gada 23.janvāra domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 1/2014 “Skrundas novada
pašvaldības 2014.gada budžets”.
Dome piedalīsies Latvijas vides
aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursa “Atbildīgs dzīvesveids”
3.5.aktivitātē „Atbalsts vietējām vides
iniciatīvām” ar projektu “Uzglabā atkritumus atbildīgi”. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas 9333.33 EUR, no
tām 25 % jeb 2333.33 EUR pašvaldības
līdzfinansējums.
Dome piedalīties Latvijas vides
aizsardzības fonda administrācijas projektu konkursa “Atbildīgs dzīvesveids”
3.3.aktivitātē „Vides izglītības nometņu
organizēšana bērniem un jauniešiem” ar
projektu “Mēs vidē, vide mūsos!”. Projekta kopējās izmaksas 2666,67 EUR, no
tām 25 % jeb 666,67 EUR pašvaldības
līdzfinansējums.
Dome ievēlēja deputātu Gunāru Zemi
finanšu komitejā.
Dome piekrita domes priekšsēdētājas
Nellijas Kleinbergas dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejas CIVEX komisijas sēdēs 10.02.2014., 07.04.2014.,
16.06.2014. – 17.06.2014., 22.09.2014.,
17.11.2014., nemaksājot komandējuma

SKRUNDA

naudu. Domes priekšsēdētājas komandējumu laikā viņas pienākumus pildīs
vietnieks Aldis Zalgauckis, nosakot atlīdzību 20% apmērā no Alda Zalgaucka
amata darba algas.
Dome atcēla Skrundas novada domes
08.01.2014. sēdes (prot. Nr. 1, 1.§) lēmumu „Par zemes gabala iznomāšanu Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā”.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma pirkt izsolē nekustamo
īpašumu Raiņa ielā 31, Skrundā (platība
0.4904 ha), par pirkuma maksu, kas
nepārsniedz 3000.00 EUR (finansējuma
avots – Skrundas novada pašvaldības
2014.gada teritorijas apsaimniekošanai
paredzētie budžeta līdzekļi).
Dome izsolīs nomas tiesības izsolē
ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās garāžas: garāžas I Nr. 14, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, 0259, platība 20.4
m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli
26.02.2014. plkst.10.00, ar sākotnējo
cenu EUR 0.15 par 1 m2; garāžas I Nr.
12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, platība
19.1 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību
izsoli 26.02.2014. plkst.10.00 ar sākotnējo cenu EUR 0.15 par 1 m2; garāžas II
Nr. 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, platība
30 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību

NĪKRĀCE
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izsoli 26.02.2014. plkst.10.00, ar sākotnējo cenu EUR 0.15 par 1 m2.
Dome piešķīra adreses ēkām un zemes
vienībām: zemes vienībai, „Pie Krūmiņiem” un dzīvojamai mājai adresi „Jaunkrūmiņi”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV – 3307; zemes vienībai
„Dālderi” un ēkai adresi Skolas iela 1,
Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV – 3307; zemes vienībai
„Jaungateri” un ēkai adresi „Jaungateri”,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV – 3324; zemes vienībai
„Ragāres” un ēkām adresi „Ragāres”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV – 3325.
Dome nepiešķīra adreses ēkām:
„Savaru māja” Skrundas pagastā – nav
adresācijas objekta; ”Alkejs” Rudbāržu
pagastā – nav adresācijas objekta; ”Būriņas” Rudbāržu pagastā – drupas; ”Zem
dārziņiem” Rudbāržu pagastā – dabā nav
ēkas; ”Aizpori” Skrundā – dabā nav ēka.
Dome atdalīja no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Skrundā „Vakara ielas
armijas bāze” 0.39 ha lielu zemes gabalu.
Atdalāmam zemes gabalam piešķīra
adresi Bānīša iela 8, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Zemes gabala
lietošanas mērķis – 0601 – vienģimeņu/
divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.
Paliekošam zemes gabalam 6.3312 ha

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

platībā piešķīra nosaukumu Vakara iela
2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma nodot bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Mini SD” zemes
gabala daļu 5000 m2 platībā „Olu bāzē”,
Skrundā, uz 7 gadiem zupas virtuves
dārza ierīkošanai.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 2 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā personas, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispirms. 1 personai piešķīra
dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz vienu
gadu. 2 personām pagarināja dzīvokļa
īres līgumu uz nenoteiktu laiku, bet
2 personām - uz sešiem mēnešiem,
noslēdzot vienošanos ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” par parādu nomaksu. Ar 1 personu pagarināja dzīvokļa
īres līgumu uz sešiem mēnešiem.
No 1.februāra Dome 1 personai pārtrauca īres līguma tiesības uz dzīvojamo
platību un slēdza vienošanos ar SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” par
komunālo maksājumu parādu nomaksu,
ar 2 personām pārtrauca īres līguma tiesības uz dzīvokli ar 01.02.2014. Dome
anulēja 1 personai Skrundas novadā
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mērķis 0702 - trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve,
platība 0.0986 ha, Sporta iela 24,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
zemes gabala lietošanas mērķis 0901
- izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.
Dome sadalīja saimniecību „Radziņi”
Nīkrāces pagastā un atdalāmam zemes
gabalam 3.48 ha platībā piešķīra nosaukumu „Nadziņi”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320, zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Sadalīja saimniecību
„Vaļņi” Rudbāržu pagastā un atdalāmam
zemes gabalam 5.1 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Skudras 1”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, zemes
gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 3 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā
kā personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā, bet 2
personas, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispirms.
Dome piešķīra 6 personām Skrundas
novadā dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz
vienu gadu.
Dome piešķīra 1 personai Skrundas
novadā dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz
sešiem mēnešiem, un veikt parādu nomaksu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība”. Dome pagarināja 2 personām
sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem. Dome pagarināja 2 personām
Skrundas novadā dzīvokļa īres līgumu
uz nenoteiktu laiku. Dome pagarināja
2 personām īres līgumu uz četriem mēnešiem, un lēma noslēgt vienošanos ar
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
par parādu apmaksu. Dome pārtrauca
ar 5 personām īres līguma tiesības uz
dzīvokļiem ar 31.12.2013. Dome atļāva
1 personai mainīt dzīvokli, slēdzot īres
līgumu uz vienu gadu. Dome anulēja 2
personām Skrundas novadā deklarētās
dzīvesvietas.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa
no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 30 198.58 EUR (trīsdesmit tūkstoši
viens simts deviņdesmit astoņi euro,
piecdesmit astoņi centi). Projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt no Valsts Kases
ilgtermiņa aizņēmumu 108 700.06 EUR
apmērā, aizņēmuma atmaksu garantējot
ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
deklarēto dzīvesvietu.
Dome piešķīra 1 personai dzīvokli,
slēdzot īres līgumu uz sešiem mēnešiem.
Personai jānoslēdz vienošanās ar SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” par
parādu apmaksu.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Jāslēdz jauni atkritumu
apsaimniekošanas līgumi
Skrundas novada pašvaldība ir veikusi
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu novadā turpmākajiem pieciem
gadiem. Iepirkumā ar zemāko tarifu
(5,94 Ls/m3 + PVN (8,45 EUR/m3 +
PVN)) uzvarēja divu uzņēmumu – SIA
„Eko Kurzeme” un SIA „EcoBaltia vide”
- apvienība.Informējam, ka pašreizējie
līgumi būs spēkā līdz 2014. gada 28.
februārim. Aicinām Jūs līdz 15.februārim noslēgt jauno līgumu. Klientiem,
kuri līgumu nebūs noslēguši, atkritumu
izvešana netiks veikta, jo nebūs tiesiska
pamata šādu pakalpojumu sniegt. Jaunais izcenojums: 0.12 m3 - 1.24 EUR
(Ls0.86), 0.24 m3 - 2.45 EUR (Ls 1.72),
0.36 m3- 3.68 EUR (Ls 2.59), 0.77 m3
- 7.87 EUR (Ls 5.53), 1.1m3 - 11,25
EUR (Ls 7.91). Papildu informācija pa t.
63407315, 22013939 vai SIA „Eko Kurzeme” mājaslapā www.ekokurzeme.lv
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Skrundas novada 2. atklātās ziemas sporta spēles ir klāt!
26.janvārī Rudbāržos ar ziemas sporta
veidu hokeju tika atklātas Skrundas novada 2.atklātās sporta spēles, aizvadītas
arī telpu strītbola sacensības, bet vēl ir
iespēja katram sevi pierādīt kādā no 11
sporta disciplīnām. Šajās sporta spēlēs
visi ziemas sporta cienītāji no Skrundas
un citiem novadiem varēs mēroties spēkiem distanču slēpošanā un zemledus
makšķerēšanā. Lai distanču slēpošanā
Datums

Sacensību
sākums

8.februārī

pl.11.00

9.februārī

pl.11.00

15.februārī

pl.11.00

15.februārī

pl.11.00

varētu piedalīties arī slēpot gribētāji,
kuriem nav sava sporta inventāra, uz
sacensību laiku būs iespēja iznomāt
slēpes un slēpju zābakus.
Neatkarīgi no laika apstākļiem sporta
spēļu dalībnieki varēs sacensties novusā
pa pāriem, galda tenisā, telpu futbolā,
volejbolā jauktajām komandām, florbolā, šautriņu mešanā, šahā, dambretē un
“Zolītē” komandām.
Sporta disciplīna

Sacensības galda tenisā

Sacensībasnovusā pa pāriem
Florbols (5+1)
Individuālās sacensības dambretē

Sacensībās piedalīties un sportotājiem
līdzi just varēs katru nedēļas nogali līdz
1.martam. Apbalvošana paredzēta 15.
martā Skrundas kultūras namā, pēc kuras
notiks balle.
Aicinām piedalīties un izbaudīt sportisko garu kopā!
Teksts - Aivita Emerberga,
Skrundas novada pašvaldības sporta
organizatore

Sacensību vieta

Atbildīgais

Skrundas vidusskolas
sporta zālē

Uģis Jansons
(t.26443351) un Ilze
Rutka

Rudbāržu O.Kalpaka
pamatskolas sporta zālē.

Jānis Fjodorovs
t.25621912

Skrundas Profesionālās
vsk. sporta zālē

Armands Freidenfelds
t.27863761

Skrundas Alternatīvās
aprūpes dienas centrā

Pieteikties līdz
14.februārim inita.
kirshe@inbox.lv vai pa
t.29198606

16.februārī

pl.11.00

Sacensības telpu futbolā (4 + 1)

Skrundas Arodvidusskolas
sporta zālē

Edgars Fišmeisters
t.26331972

16.februārī

pl.11.00

Individuālās sacensības šahā

Skrundas Alternatīvās
aprūpes dienas centrā

Pieteikties līdz
14.februārim inita.
kirshe@inbox.lv vai pa
t.29198606

22.februārī

pl.11.00

Zemledus makšķerēšana

Dzeldā, Lankalnu HES

Aivars Zaļkalns
t.26542586

23.februārī

pl.11.00

Sacensības kāršu spēlē „Zolīte”
komandām (neatkarīgi no
dzimuma 4 spēlētāji)

Skrundas kultūras nama
zālē

Arvis Brizga
t.26389788

1.marts

pl.11.00

Sacensības jauktajām komandām
volejbolā (4 vīrieši + 2 sievietes)

Skrundas vidusskolas
sporta zālē

Komandu pieteikt
Aivitai Emerbergai pa
t.29570360 vai www.
draugiem.lv

1.marts
(Ja būs
atbilstoši laika
apstākļi)

pl.11.00

Distanču slēpošana- distances
garums-sievietēm 3 km, vīriešiem
5 km

Skrundā, Gruntskalnu
trasē pie Ventas kalna

Zigurds Konušs Būs iespējauz sacensību laiku
iznomāt slēpes un slēpju
zābakus!

2013.gads Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā
2013. gadā Skrundas novadā piedzimuši 32 bērniņi – 14 meitenes un 18
zēni. Tas ir par 2 bērniņiem mazāk nekā
2012. gadā.
Četriem bērniem vecāki izvēlējušies
dot divus vārdus. Aizvadītajā gadā
Skrundas novadā populārākais vārds
zēniem bija RALFS, tas dots 3 puisīšiem, bet meitenēm populārākais vārds
bija REBEKA, kas dots 2 meitenītēm.
Meitenēm doti arī tādi mazāk dzirdēti

vārdi kā Kristija, Lote, Adele, Agate.
Zēniem – Mariuss, Haris, Marks, Rainers. Vecāki izvēlējušies arī latviskus
vārdus, kā Ieva, Toms, Kārlis, Karlīna,
Krišjānis, Roberts.
Aizvadītajā gadā Skrundas novada
dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 32
laulības, kas ir par 2 vairāk nekā 2012.
gadā. Visvairāk pāru -13 - izvēlējušies
Skrundas muižu, 8 pāri Skrundas kultūras namu, 4 pāri izvēlējušies Piena

muižu, bet 7 pāri laulību noslēgšanas
ceremonijas vietu izvēlējušies citur.
4 laulības noslēgtas Skrundas ev. luteriskajā baznīcā un Lēnu katoļu baznīcā.
Individuāli sveikti pāri, kuri atzīmējuši 25, 30, 45, 50 un 60 gadu laulību
jubilejas. Šos svētkus vēlējušies paši
jubilāri, bet vairumā gadījumu skaistus
mirkļus saviem vecākiem sarūpējuši
bērni un mazbērni.

Mūžībā pavadīti 77 novada iedzīvotāji. Tas ir par 4 vairāk nekā 2012. gadā.
Vecumā līdz 30 gadiem
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Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo
2014. gada janvāris iesācies cerīgi: gada pirmajā darba dienā reģistrēti divi
jaundzimuši bērniņi.
Skrundā - meitenīte Hanna, Raņķu pagastā - puisītis Markus. Vēlam prieku un
spēku vecākiem, daudz talantu un veselību mazulīšiem!

Dzimšana, adrese

Miršanas
datums

AUSTRA STEPANOVA

13.10.1923.
Amatnieku iela 5, Skrunda

31.12.2013.

LIDIJA PŪPOLA

04.06.1940.
Ventas iela 15-7, Skrunda

03.01.2014.

VILNIS ZĒRVĒNS

10.04.1951.
„Kvieši”, Skrundas pag.,
Skrundas novads

12.01.2014.

BRUNO CĪRULIS

03.04.1938.
Ventas iela 15-11, Skrunda

20.01.2014.

ANNA KUNGA

06.08.1926.
Zibens iela 3, Skrunda

27.01.2014.

Notikumu kalendārs
Skrundā

7.februārī pl.19.00 Jaunmuižas pamatskolā Nīkrāces amatierteātris
“Brinida” uzstāsies ar Aivara Bankas komēdiju “Meitiņa”.
8.februārī senioru kora „Novakars” kopmēģinājums Talsos. Koris gatavojas pasaules koru olimpiādes noslēguma koncertam.
14.februārī Skrundas novada pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvi
piedalās koncertā Lutriņos.
14.februārī pl.20.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Zumbas nodarbības. (EUR 2.50).
15.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā Dejas draugu kolektīvu
koncerts.

Rudbāržos

14.februārī Rudbāržu kultūras namā par godu Valentīndienai romantiskais vakars: pl.19.00 Romantiskais kino, pl.22.00 disko ballīte. Ieeja bez
maksas. Sīkāka informācija pa t.28327883.
17.februārī pl.18.00 Rudbāržu kultūras namā kvilinga nodarbība. Nodarbību vada Inga Ezeriete. Sīkāka informācija pa t.28327883.
1.martā Rudbāržu sporta zālē amatierteātru karnevāls “Ar tiem jokiem
joki mazi”. Sīkāka informācija pa t.28327883 (Dita), 28700726 (Mirdza).

Nīkrācē

12.februārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā par godu Lietuvas neatkarības
dienai Gardēžu klubiņš rīko Lietuvas virtuves dienu.
14.februārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā pēcpusdiena “Kopā ar
mammu...” Aicinām gan mazus, gan lielus bērnus kopā ar mammu darīt
interesantas lietas - gatavot gardumus, iet rotaļās, kopā pavadīt brīvo laiku.
19.februārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā “Dzīves skoliņas” kārtējā
nodarbība. Teorētiskās nodarbības tēma: darbs internetā, bet praktiski
mācīsimies gatavot uzkodas.
22.februārī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā Dace Saulgrieze mācīs dekorēt
dažādas formas stikla traukus PAPER-ART (papīrmākslas tehnikā). Līdzi
jāņem tukšs trauks, tualetes papīrs (3kārtas), PVA lielā līme, salvetes, otiņa,
guašas vai akrila krāsas. Sīkāka informācija un pieteikšanās saieta namā
pie Ingas Ezerietes.

Raņķos

4.februārī pl.16.30 Raņķu pasākumu zālē viss par mandalām. Nodarbību
vadīs Inese Ivāne. Līdzi jāņem cirkulis un krāsainie zīmuļi. Dalības maksa
– EUR 1.00. Sīkāka informācija pie A.Zemes.
11.februārī pl.16.00 Raņķu bibliotēkas telpās aicinātas adītājas - mācīsimies adīt „brīnumputna spalvu lakatu”. Līdzi ņemt dziju (1kamolu vai fici
vienkrāsainu, otru citā krāsā vai raibu). Nodarbību vadīs Anda no Skrundas.
Dalības maksa - EUR 1.50/Ls 1.05Ls. Sīkāka informācija pie A.Zemes.
18.februārī pl.16.30 Raņķu pasākumu zālē Raņķu gardēžu kopas tikšanās. Šai reizē par cittautu virtuvi. Sīkāka informācija pie A.Zemes.
29.martā Raņķu pasākumu zālē novada amatierteātru svētki ”Es esmu
kārs uz jokiem”.

Alternatīvās aprūpes dienas centrā

Pērļošanas nodarbības - katru trešdienu pl.17.30 Emīlijas Seklītes vadībā.
Radošās nodarbības pieaugušajiem - katru ceturtdienu pl.13.00 bez maksas
(pensionāriem un bezdarbniekiem).Lai darbotos, līdzi nepieciešams ņemt savus
materiālus atbilstoši nodarbības tēmai. Tālrunis informācijai 63321311.
Masāžas. Masiere Tija Timofejeva. Pieteikšanās pa t.28250632.
Duša (tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību, un citiem,
uzrādot trūcīgās personas izziņu, apkures sezonas laikā) – EUR 1.00 (Ls 0.70).
Veļas mazgāšana (tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību,
un citiem, uzrādot trūcīgās personas izziņu) – EUR 1.50 (Ls 1.05).
Trenažieri. Pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību – bez maksas. Citiem interesentiem - 1 st. bez dušas izmantošanas - EUR 1.50 (Ls 1.05). 1 st.
ar dušas izmantošanu - EUR 2.00 (Ls 1.41). Abonements (10 reizes) - EUR 13.50
(Ls 9.49) bez dušas izmantošanas, EUR 18.00 (Ls 12.65) ar dušas izmantošanu.

Par vienotā platības maksājuma saņemšanu

„…un pasaule nu dzirdējusi ir,
kā tieši tu un tikai man to saki…”

Mūžībā pavadīti 5 Skrundas novada iedzīvotāji.

Vārds, uzvārds

2014.gada 7.februāris

Apsveicam Kristīni
Bebrišu un Lauri Inni,
kuri 2014. gada 4. janvārī
Skrundas muižā noslēguši
laulību!
Skrundas novada
Dzimtsarakstu nodaļa

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.

Vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi, kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī
No 2014.gada vienotā platības maksājuma saņemšanai var pieteikt visu zemi,
kas ir labā lauksaimniecības stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo ir atcelts 2003.gada
nosacījums.
Līdz šim vienoto platības maksājumu varēja saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura tika apsaimniekota un bija bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī
2003.gada 30.jūnijā. Šis nosacījums neļāva saņemt maksājumu par to lauksaimniecības zemi, ko lauksaimnieki bija iekopuši pēc 2003.gada, piemēram, bija atbrīvojuši
no krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir atcelts.
LAD jau ir uzsācis esošo datu par labā lauksaimniecības stāvoklī esošo platību
atjaunošanu Lauku bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo situāciju ar aktualizētājiem
lauku blokiem var redzēt LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā „Lauku bloku
karte”. Gadījumos, ja LAD jau ir aktualizējis lauku bloku kartes un tas atbilst situācijai realitātē, tad lauksaimniekam LAD nav nekas jāiesniedz. Ja situācija dabā
atšķiras no informācijas lauku bloku kartēs, tad lauksaimniekam pašam jāiesniedz
lauku bloku precizēšanas pieprasījums.
Pieteikt Lauku bloku precizēšanas pieprasījumu var tikai par zemi, kas jau ir sakopta uz bloku precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, nevis par to, ko plāno
sakopt vēl tikai šā gada laikā.
LAD ir sagatavojis prezentāciju ar piemēriem (ortofoto) gadījumiem, kādos var
pieteikt precizēšanas pieprasījumus par zemi, kas nebija labā lauksaimniecības
stāvoklī 2003.gadā, bet tagad ir sakopta un apsaimniekota (ar bultām norādītas tās
platības, kas ir sakoptas pēc 2003.gada un redzamas 2013.gada ortofoto). Prezentāciju
interesenti var apskatīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.
Lauku bloku precizēšanas pieprasījumus var no šā gada 4.februāra iesniegt elektroniski, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, vai aizpildot un iesniedzot
Lauku bloku precizēšanas pieprasījuma veidlapu.
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