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Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece, Skrundas
kultūras nama direktore
Šī gada Skrundas svētku moto ir
– IEELPO! IZJŪTI! IEDEDZIES!
IZDZĪVO!
Ieelpo!
Katrs mūsu elpas vilciens apliecina
dzīvi. Ieelpo pavasari, ieelpo pasauli sev
apkārt! Ikdienas skrējienā mūsu elpa ir
mazliet citāda, tajā ir gan nopūtas, gan
smeldze, gan prieks. No 8.-10. maijam
Skrundas novads svinēs svētkus, ļausimies visam, ko šīs dienas un cilvēki
piedāvā, vienkārši svinēsim dzīvi!
Izjūti!
Mēģiniet svētkos izjust līdzcilvēkus
ar visu sirdi! Novada izglītības iestāžu
radītie zili zaļie brīnumi, izstādes, rokeri,
saldo tortu cepējas, pircēji, pārdevēji,
zemessargi, viesi no Lietuvas, Igaunijas,
pateicības nodokļu maksātājiem, Saldus
akardeonisti, Jāņtārpiņu karnevāls, grupa “MUSIQQ”, patruļkuģa “Skrunda”
komanda ar virves vilkšanas sacensībām, suņu izrāde, loka šaušana un vēl,
un vēl – katrs no svētku dalībniekiem
jūsos radīs dažādas sajūtas, paņemiet
tās sev!
Iededzies!
Šogad mūsu svētkiem cauri vijas
ugunsdzēsēju darba specifika. Pilnā
sparā Alda Zalgaucka vadībā rit mēģinājumi oriģināllugai ”Kā Skrunda
pie ugunsdzēsējiem tika.” Tajā kopā ar
citiem aktieriem un amatiermākslas kolektīviem piedalās arī vienmēr atsaucīgie
ugunsdzēsēji. Jūsu priekam spēlēs grupa
“Dūmi”, kura solists ir ugunsdzēsējs
Jānis Buķelis. Arī laivu nobrauciens
šogad veltīts ugunsdzēsēju tēmai - “Lai
ūdentiņis tek un namiņš nenodeg”. Pirms
izrādes estrādē varēsiet vērot ugunsdzēsēju paraugdemonstrējumus. Varbūt
jūs jautājat, kāpēc par šiem vīriem…
Ir brīži, kad no viņu darba ir atkarīgas
dzīvības, bet vai esat padomājuši, kādos apstākļos viņi strādā, kopš iebruka
Skrundas ugunsdzēsēju depo – šaurībā,
bez drēbju žāvētavām, ar astoņdesmitajos gados ražotām mašīnām, ar virtuvīti
ēdiena gatavošanai koridorā. Bet viņi tic,
ka Iekšlietu ministrija solītos līdzekļus
piešķirs. Kad tas būs? Atliek vien minēt.
Lai vīriem atvieglotu darba apstākļus,
aicinām piedalīties superakcijā, ziedojot
vienu eiro. Lūdzam Skrundas novada
uzņēmējus atbalstīt akciju ar balvām.
Visi saziedotie līdzekļi tiks VUGD
Skrundas postenim sadzīves apstākļu
uzlabošanai. Iedegsimies par savējiem,
viņi ir daļa no mums!
Izdzīvo!
Izdzīvo šodienu, rītdienu, izdzīvo
svētku laiku! Kopā ar savējiem priecājies par naksnīgo koncertu, par ugunsziediem debesīs un svētku balli! Būsim visi
kopā, atbalstīsim, baudīsim, dzīvosim.
Pēc svētkiem būs ikdiena, bet Skrundas
svētki ir īpašs laiks, lai 9. un 10. maijā
pie mūsu mājām plīvotu karogi, lai viegli
izdzīvotu stundu pa stundai un ļautos
svētkiem!
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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2014.gada 30.aprīlis

LIELĀ TALKA nav vienas dienas akcija
Šā gada Lielajā Talkā Skrundas
novadā aktīvākie talkotāji ir bijuši
pagastu ļaudis, iesaistot gan lielus, gan
mazus talkot gribētājus.
26. aprīlī Skrundas pilsētā talkotāju
bija visai maz – tas saistīts galvenokārt
ar to, ka daļa pašvaldības iestāžu jau
bija notalkojušas iepriekš, kā arī ar to,
ka šajā dienā bija citi publiski pasākumu gan šeit Skrundā, gan apkārtējās
pašvaldībās. Darbs atradās ikvienam,
kas bija ieradies, lai atbalstītu kustību
par tīru Latviju.
Talkas dienā Skrundas pilsētā tika
uzposts ugunsdzēsēju depo laukums un
”Mežābeles” apkārtne – sastādītas puķes, nopļauta vecā zāle un sakārtotas tās
telpas, kas netiek lietotas. ”Mežābeles”
telpās pat tika atrastas vecas elektropreces, kas lieti noderēja Skrundas vidusskolas 11. klases aktīvistu konkursam
”Štepseles ceļojums”. Skolēni pateicas
ikvienam, kas atsaucās akcijai un sev
nederīgās elektropreces neizmeta dabā,
bet gan nodeva tālākai pārstrādei.
Bez patruļkuģa ”Skrunda” un Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona vīru
līdzdarbības būtu grūti iesākt tīrīt Ilzika
ezera krastu, kas robežojas ar autobraucēju iemīļotu stāvlaukumu. Ilzika ezers
ir pievilcīgs arī makšķerniekiem, bet,
lai piekļūtu ezera krastam, makšķerniekiem ir jāpārvar dažādi šķēršļi – jākāpj
pāri kritušiem kokiem un jāizvairās no
iedzīvotāju izmestajiem atkritumiem.
Pašreiz skats ir uzlabojies – no pakrastes
ir izvākti ap 100–120 maisu ar atkritumiem, bīstamās kritalas novāktas. Bet
uz cik ilgu laiku? Pateicamiem stāvlaukuma uzturētājiem par pacietību cīņā ar
autobraucējiem, kas izmet visu lieko,
kur vien pagadās.
Rudbāržu pagastā talkas laikā tika gan
savākti atkritumi gar ceļmalām un zāģēti

Cieceres ciema iedzīvotāji sakopj ceļmalu no avotiņa līdz Kušaiņiem
krūmi, gan grābtas pērnās lapas un lasīti pārvaldes bija pievērsušās Ēnavas un
nokritušie zari. Bet lielākais gandarījums Šķērveļa krastu tīrīšanai no kritalām, arī
ir par uzstādītajiem un nokrāsotajiem so- no Ventas krastiem tika aizvākti atkriliņiem. Lēnu ciemata centrā iedzīvotāji tumi, kurus tur atstājuši makšķernieki,
uzkopa daudzdzīvokļu mājas apkārtni un atpūtnieki vai sanesuši palu ūdeņi.
Citu negodprātīgu cilvēku nomestos
teritoriju pie malkas šķūnīšiem. Dzeldas
ciemata iedzīvotāji šogad lasīja atkritu- un sistemātiski vestos vai nestos sadzīmus ne tikai ciemata centrā, ber arī tos ves atkritumus iedzīvotāji vairs nevēlas
atrada aiz māju šķūnīšiem, garāžām un lasīt. Aicinām ziņot par personām, kas
citām ēkām. Raņķu pagastā neilgi pirms sistemātiski izmet sadzīves atkritumus
talkas tika pat atklāta ēka, kur iedzīvotāji tiem nepiemērotās vietās ceļmalās,
cītīgi metuši atkritumus – PET pudeles. mežos, citām personām piederošajos
Talkas laikā iedzīvotāji tika aicināti ne īpašumos.
"Lielā Talka nav tikai vienas dienas
tikai lasīt atkritumus, bet arī sakopt upju
krastus. Raņķu un Nīkrāces pagastu akcija – talkot var un vajag katru dienu,

bet pats galvenais ir nemēslot un mācīt
saudzēt un kopt vidi gan lieliem, gan
maziem," atgādina Vita Jaunzeme, ”Lielā Talkas” projekta vadītāja, Biedrības
Pēdas LV valdes priekšsēdētāja.
Skrundas novada pašvaldība izsaka
pateicību ikvienam ”Lielās talkas”
dalībniekam visā Skrundas novadā par
ieguldīto darbu un laiku.
Teksts: Zane Eglīte, Skrundas
novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja
Foto: Alans Perševics

Skrundā izstrādās mārketinga stratēģiju
Līdz 2016. gada 30.aprīlim Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) vadībā
norisināsies projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” īstenošana. Projekta
partneri ir LPS, Norvēģijas Vietējo
un reģionālo varas iestāžu asociācija
(Kommunesektorens organisasijon - KS)
un Valsts Reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA).
Projekta mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti, izveidojot ilgtspējīgu
«mācīties salīdzinot» sistēmu, kas
ļautu pašvaldībām efektīvāk izmantot
savus resursus darba organizēšanā un
pakalpojumu sniegšanā. Tā būs rīks
pašvaldību darbā, kas palīdzēs vadīt
pašvaldības darbu, balstoties uz faktiem,
datu analīzi un citu pašvaldību pieredzi
konkrētu problēmjautājumu risināšanā.
“Mācīšanās salīdzinot” ir process, kā
uzlabot savu praktisko darbību, daloties zināšanās un informācijā ar citām
pašvaldībām.
Projekta ietvaros tiks izveidota datu
bāze pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai. Datu
bāzē būs apkopoti gan sākotnējie dati
par pašvaldību darbu, gan indikatori,
kas ļaus salīdzināt dažādu pašvaldību
veiktspēju, gan arī tematiskie pieredzes
apraksti.
Savukārt pašvaldību sadarbības tīkli
kalpos kā diskusiju platforma tīklos
iesaistītajām pašvaldībām iegūto datu
analīzei un katrai pašvaldībai piemērotā-
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kā risinājuma meklēšanai. Projekta gaitā
tiks veidoti četri pašvaldību tematiskie
sadarbības tīkli: pašvaldību stratēģiskās
vadīšanas tīkls, pašvaldību sociālā darba
un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls, pašvaldību sabiedrisko
pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls,
pašvaldību izglītības un kultūras tīkls.
Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu
pārvaldību ilgtermiņā, “mācīties salīdzinot” procesa laikā gūtās idejas tiks
izmantotas arī pašvaldību stratēģiskās
vadīšanas ieviešanā vai pilnveidošanā,
par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas
formām.
Šobrīd ir izveidots un sācis darboties
pirmais tīkls (T1). Tīkla dalībnieki ir 9
pašvaldības - Amatas, Gulbenes, Jaunpils, Mālpils, Preiļu, Skrundas novadi,
Valmieras pilsēta, Ventspils novads un
pilsēta. Projekta gaitā katra no šīm
pašvaldībām izstrādās sava novada vai
pilsētas mārketinga stratēģiju.
Projekta ietvaros 16. aprīlī Skrundā
notika Skrundas novada pašvaldības
mārketinga stratēģijas izstrādes uzsākšanas sanāksme. Tajā piedalījās Skrundas
novada domes priekšsēdētāja un deputāti, nozaru speciālisti un pašvaldības
sadarbības partneri. Sanāksmi vadīja
LPS padomnieki, projekta eksperti:
Ligita Pudža un Māris Pūķis. Dalība
T1 tīklā nodrošinās izstrādes procesam
nepieciešamo metodoloģisko palīdzību
un iespēju procesa gaitā izmantot gan
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Sanāksmē piedalījās arī dažādu nozaru speciālisti
projekta datu bāzes atbalstu, gan diskusijas ar pārējiem. Sanāksmes dalībnieki
tika iepazīstināti ar pašvaldības mārketingu kā stratēģiskās vadīšanas formas
specifiku un mārketinga stratēģijas lomu
novada attīstībā.
Viens no sistēmas ilgtspējas priekšnoteikumiem ir pašvaldību motivācija
darboties tematiskajos sadarbības tīklos
arī pēc projekta beigām. Būtiska ir
arī pārējo, pilotprojektos neiesaistīto
Latvijas pašvaldību vēlme izmantot šo
platformu savas veiktspējas uzlabošanai.
Lai paaugstinātu pašvaldību politiķu
informētību un izpratni par mācīšanās
salīdzinot sistēmas priekšrocībām, ir
plānota rokasgrāmatu sagatavošana un
izdošana un citas aktivitātes.
Projekts „Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabo-
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šana” tiek īstenots, izmantojot EUR 2
111 820 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda
programmas „Kapacitātes stiprināšana
un institucionālā sadarbība starp Latvijas
un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.
Teksts - Ilze Mutjanko, projekta
sabiedrisko attiecību eksperte.
Ligita Pudža, projekta vadītāja
Foto - Ieva Benefelde
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ĪSUMĀ

Izsolīs „Muižarājus”
14. maijā pl.14.30 Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērinātā tiesu
izpildītāja Inese Bože prakses vietā Lielajā prospektā 54-3, Ventspilī, LV-3601,
rīko pirmo izsoli īpašumam Raņķu pagastā ”Muižarāji” (kadastra n.6278 001
0047). Papildu informācija par izsoli pa
t.63622289, e-pasts: inese.boze@lzti.lv.

Izsolīs „Mežaini”
15.maijā plkst. 11.00 zvērinātās
tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā
Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3, LV3601, tiek rīkota SIA ”INICIATĪVA
EUROPA” piederošā Raņķu pagastā
esošā nekustamā īpašuma ”Mežaine”
(kadastra n. 62780030068) pirmo izsoli.
T. 63622289.

Izsolīs nekustamo
īpašumu
12.maijā pl.15.00 Skrundas novada
Domē, Raiņa ielā 11, organizē pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 10,
Skrundā (kadastra n.6209 003 0290)
izsoli ar pretendentu atlasi. Nosacītā
cena EUR 27 600 (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti eiro). Izsoles dalībnieku
reģistrācija līdz 9.maijam, izsoles veids
– mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsolīs telpu nomas
tiesības
14.maijā pl.10.00 SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” savās telpās,
Stūra ielā 7, Skrundā, rīko nedzīvojamo
telpu Liepājas ielā 15A, Skrundā, nomas
tiesību izsoli. Telpas platība: 50 m², tā
atrodas Skrundas autoostas ēkā. Izsoļu
dalībnieku reģistrācija līdz 13. maija
plkst.17.00.

Izsolīs nekustamo
īpašumu nomas
tiesības
20.maijā pl.10.00 un 10.15 Skrundas
novada Domē (Raiņa ielā 11, Skrundā)
tiek rīkota pašvaldības divu nekustamo
īpašumu nomas tiesību izsoles. Garāžas
I Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā (kadastra n.6268 003 0153 007). Sākotnējā
cena EUR 0.15 par 1 m2 (piecpadsmit
centi) bez PVN. Noliktava Pils ielā 12,
Skrundā (kadastra n. 6209 003 0258).
Sākotnējā cena EUR 0.15 par 1 m2
(piecpadsmit centi) bez PVN. Izsoļu
dalībnieku reģistrācija līdz 19.maija
pl.16.00, izsoles veids – mutiska izsole
ar augšupejošu soli.

Godinās lielākos
nodokļu maksātājus
10.maijā pl.14.00 Skrundas svētkos uz
centrālās skatuves pie Skrundas VSAC
notiks Skrundas novada lielāko nodokļu
maksātāju apbalvošana. 2013. gada lielākie nodokļu maksātāji Skrundas novadā:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”,
SIA „Matss”, SIA „Skrunda”, SIA „EKO
Druva”, Martins Nīmans, SIA „Pilskalna
HES”, k/s „Kalnmuiža”, a/s „Skrundas
muiža”, SIA „Biagro Kurzeme”, SIA
„Biagro Latvija”, SIA „Biagro Baltika”,
SIA „Urbumiņš Pluss”, SIA „Kamenes”,
SIA „Alpi–K”, SIA „G&I 2010”, SIA
„MK Energy”, SIA „P-ARVI”, z/s „Kātiņi”, z/s „Kalna Dzenīši”, SIA „IVO
auto”, SIA „Avars Auto”, SIA „Silda”,
SIA „Dzeldas HES”, k/s „Baltic Meat
Standard”, Anita Feldmane, Māra Ostašova, Aigars Puškarevs, Valdis Pakulis.
Visi laipni aicināti apmeklēt šo pasākumu un sumināt novada lielākos nodokļu
maksātājus!
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SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu
ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/027/011) ietvaros šā gada 24.aprīlī ir noslēgts būvdarbu iepirkuma līgums
Nr. SKS 2014/02/ERAF „Būvdarbi projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta
Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” ar SIA „UNI SAN” (reģ.
Nr.41703004525, adrese: Tērvetes iela 77, Jelgava, LV-3008). Līguma izpildes
termiņš ir līdz 2015.gada 15.aprīlim, līguma summa – 180 965,09 EUR bez PVN.
Būvdarbu līguma ietvaros tiks rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 2102 m garumā,
izbūvēti kanalizācijas tīkli 45 m garumā, rekonstruēti kanalizācijas spiedvadi 656
m garumā un rekonstruētas divas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas ar jaudu 4
l/s un 7 l/s.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 476 636,63 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošina
pārējo izmaksu segšanu.
Kontaktpersona:
Aivars Rudzroga
telefons: 63331511
fakss: 63331582

Norit Platību maksājumu iesniegumu
2014.gadā pieņemšana
No 14.aprīļa Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam (turpmāk - iesniegums)
var iesniegt arī papīra formātā. No 9.aprīļa to varēja jau izdarīt, izmantojot LAD
Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Aizpildīts iesniegums (arī iesnieguma pielikumi, ja ir aktīvas agrovides pasākumu
saistības) un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz
2014.gada 15.maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču
piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc
15.maija.
Lauksaimniekiem, kuri pirmo reizi vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas par LAD klientiem. To var izdarīt klātienē, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, LAD Klientu apkalpošanās daļās (reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) vai Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā). Klienta
reģistrācijas veidlapu var iesniegt arī elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā
ar Elektronisko dokumentu likumu).
No 14.aprīļa RLP ir pieejamas iesniegumu veidlapas un „Informatīvais materiāls
platību maksājumu saņemšanai 2014.gadā”. Savukārt lauku bloku kartes var saņemt
tajā RLP, kurā 2013.gadā tika iesniegts platību maksājumu iesniegums.
Sīkāka informācija par EPS un tā lietošanu, kā arī 2014.gada platību maksājumu
atbalsta saņemšanas nosacījumiem atrodama LAD mājaslapas www.lad.gov.lv
sadaļā Tiešie maksājumi.
LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, ziemāju audzētājiem, kuriem ir nepieciešami finanšu līdzekļi sējumu pārsēšanai, ir iespēja saņemt pārejas posma valsts
atbalsta (atdalītais PPVA par platībām (APL) un atdalītais PPVA par laukaugu
platībām (ALA)) avansu ātrāk, nekā tas ir citus gadus. Parasti izmaksas tiek veiktas
jūlijā, bet šogad - maija mēnesī līdz 1.jūnijam.
Lai saņemtu tikai šo divu minēto avansa izmaksu jau maijā, lauksaimniekiem, kuri
vēlas saņemt šo avansu, jau līdz šā gada 1.maijam ir jāiesniedz platību maksājumu
pieteikums. Pieteikumus šajā gadījumā var iesniegt tikai EPS.
LAD Klientu daļa, t.67095000

Aktualitātes LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) iegūst arvien
lielāku popularitāti. Ņemot vērā klientu interesi par EPS, LAD ir veicis nepieciešamos
uzlabojumus, lai EPS lietošanu padarītu ērtāku – sistēma tiek modernizēta un uzlabota.
Tagad tajā ir iespējams autorizēties ne tikai ar LAD EPS piešķirto lietotāja vārdu un paroli, bet izmantojot internetbanku, e-parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID).
LAD atgādina, ka no šā gada LAD EPS vienu klientu var pārstāvēt un rīkoties tā vārdā
vairāki EPS lietotāji, aizpildot dažādus pieteikumus, taču klients var ierobežot tiesības
katram EPS lietotājam. Jaunus EPS lietotājus klientam var piesaistīt, aizpildot veidlapu
par jauno lietotāju, abpusēji parakstot un iesniedzot to LAD.
Ja klients vēl nav EPS lietotājs, tad jāreģistrējas LAD klientu reģistrā un jāparaksta
LAD EPS līgums.
EPS var iesniegt Platību maksājumu iesniegumu, lauku bloku precizēšanas pieprasījumu, projekta iesniegumu, maksājumu pieprasījumu un pārskatus, pieteikumu degvielai ar
akcīzes nodokļa atbrīvojumu un daudzus citus gan LAD, gan citu Zemkopības ministrijas
pakļautības iestāžu dokumentus.
Lauku atbalsta dienests EPS ieviesa 2008. gadā, bet jau 2009. gadā LAD saņēma
Latvijas IKT balvu „Platīna pele 2009” par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas un automatizētas pieteikumu skenēšanas un atpazīšanas sistēmas ieviešanu.
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Skolēni vasarā varēs strādāt

Labā ziņa skolēniem un viņu vecākiem - šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras
brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes,
iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no
2. jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums - 1 mēnesis.
Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti - aicināti
jau nākamnedēļ pieteikt darbavietas skolēniem. Lai pieteiktos, darba devējam būs
jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē,
kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darbavietu.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam
maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams,
darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu.
NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par
10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba
vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 euro skolēna
darba algai un 32 euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas.
Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti
par obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu
apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.
Skolēnu pieteikšanās plānota no maija vidus, paredzot, ka pieteikties pasākumam jaunieši varēs elektroniski NVA mājas lapā vai klātienē filiālē. “Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai piešķirts finansējums 2
miljonu euro apmērā. Tiek plānots, ka kopumā darbā vasaras brīvlaikā varēs iesaistīties vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu.
Uzziņa: Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA ik vasaru organizēja sākot ar 2004.gadu. 2004. gadā ar NVA starpniecību bija nodarbināti 3 225
skolēni, 2005. - 9 198, 2006. - 11 552 un 2007. - 7 781 skolēns, 2008. gadā - 11 222
skolēni. 2009.gadā saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes
iespaidā NVA aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās
izglītības iestādēs” tika iesaldēts.

Alternatīvais aprūpes dienas centrs
No 24.aprīļa katru ceturtdienu pl.9.00-11.00 dzīves prasmju pilnveides grupu
nodarbības. Vada sociālā darbiniece R.Goldmane.
Katru piektdienu pl.15.30 attīstošās nodarbības pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem ar speciālām vajadzībām kopā ar vecākiem. Vada Liene Benefelde un
Rita Goldmane. Pieteikšanās un papildus informācija pa t.63321311 vai 29715816.
Satsanga - katru trešdienu pl.17.00. Skrundas k/n 3.st.zālē uz Sastsangu ar
vingrošanu, elpošanas tehnikām un meditāciju tiek aicināti visi ART OF LIVING
(Dzīves māksla) pamatkursa beidzēji.
30.aprīlī pl.17.00 Satsangu ar Lielo Kriju vadīs skolotāja Līga Krustkalna. Iepriekšēja pieteikšanās un informācija t.29407389.
Katru piektdienu plkst. 15.00 veselīga uztura kluba nodarbības. Vada
A.Feldmane.
Masāžas. Masiere Tija Timofejeva. Pieteikšanās pa t.28250632.
Pēdu aprūpe. 16. un 23. maijā pēdu aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t. 63321311.
9.jūnijā Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra no pl.10.00 bērnus
bez maksas konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu LOR Dr. Jana
Aivare un bērnu acu ārste Dr. Diāna Zariņa programmas Mobilās veselības aprūpes
centrs (MVAC) ietvaros. Pieteikšanās pa t. 63321311 vai personiski Alternatīvās
aprūpes dienas centrā. Bērniem uz konsultāciju, ja ir, līdzi jāņem iepriekš veikto
izmeklējumu rezultāti, izraksti vai ārsta nosūtījums, kur aprakstīta problēmsituācija.
Bērnus konsultēs arī bez ārsta nosūtījuma.
Informāciju sagatavoja Daina Ābele, AADC vadītāja

Izmaiņas vilcienu kustības sarakstā

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens” informē, ka maija svētku dienās
noteiktas izmaiņas dīzeļvilcienu kustības sarakstā maršrutā Rīga - Liepāja.
Pirmdien, 5.maijā, tiks norīkots dīzeļvilciens Nr. 869 Rīga (pl.18.30) - Liepāja
(21.40), bet piektdien un svētdien, 2. un 4.maijā, šis vilciens nekursēs. Otrdien, 6.maijā, kursēs vilciens Nr. 870 Liepāja (pl.6.00) - Rīga (9.14), savukārt
sestdien un pirmdien, 3. un 5.maijā, tas netiks norīkots.
Teksts: A. Mošenkovs, AS ”Pasažieru vilciens” pasažieru
pārvadājumu organizācijas daļas vadītājs

Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai
No 9.maija līdz 9.jūnijam tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas kārta
„Lauku saimniecību modernizācija” ar kopējo publisko finansējumu 4 000 000 EUR
apmērā. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu
to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
Atbalsta pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts
gads un iesniegta gada ienākumu deklarācija vai gada pārskats) Līguma par Eiropas
Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus,
izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un
tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas
likums.
Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība,
esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro
iekārtu iegāde.
Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies
spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības
ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā) vai Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).
LAD Klientu daļa, tālrunis: 67095000

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Transports Skrundas svētku laikā
10.maijā
9.00 no Antuļiem pie veikala,
9.10 no arodskolas pieturas
9.20 no Kušaiņu centra
9.25 no Cieceres
9.00 no Rudbāržu pagasta padomes,
9.00 no Nīkrāces pagasta padomes
9.45 no Raņķu pagasta padomes

Ja transports šais maršrutos nepieciešams, lūdzu pieteikties pie
kultūras darba organizatoriem līdz 7.maijam. Loreta Robežniece 29258469, Inga Ezeriete - 22470402, Aija Zeme - 26568403, Inese
Biliņeca - 28651944
Skrundas svētku laikā 10.maijā tiks slēgta satiksme no pl.7.00 15.00 Stūra ielā (tirgus laukums), no 8.00 - 24.00 Liepājas ielā (no
policijas), Saldus ielā (līdz Sporta ielai), Kalpaka ielā (līdz Kalēju ielai),
no 10.00 - 15.00 Lielā ielā pie baznīcas.
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2014. gada 24. aprīļa domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome pilnvaroja domes priekšsēdētājas vietnieku Aldi Zalgaucki Skrundas
novada domes vārdā pieņemt rīkojumus
un parakstīt dokumentus saistībā ar domes priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas
komandējumiem, arī pieņemt un parakstīt rīkojumus par komandējumiem.
Dome pilnvaroja Skrundas novada
domes deputātu Aldi Zalgaucki 30.maijā
piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 25. kongresā Aizkraukles pilsētas
kultūras namā.
Dome piešķirs Skrundas novada Goda
pilsoņa nosaukumu Viesturam Meļķim
par mūža ieguldījumu Skrundas novada
attīstībā un sabiedrisko darbību, par ieguldījumu Skrundas vārda popularizēšanā Latvijā, kultūras dzīves dažādošanā.
Dome nolēma neslēgt Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņš” vasarā no 25.jūnija līdz 31.jūlijam.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu
projektu konkursa nolikumu.
Dome piedalīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā
atklātā projektu konkursā „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās
mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”
ar projektu „Esi piederīgs un aktīvs!”.
Projekta kopējās izmaksas EUR 4400.00
(četri tūkstoši četri simti euro, nulle
centi), no tām 5% jeb EUR 220.00 (divi
simti divdesmit euro, nulle centi) pašvaldības līdzfinansējums (ieguldījums
natūrā jeb brīvprātīgais darbs).
Dome noraidīja 1 personas iesniegto
sūdzību par Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
18.02.2014. pieņemto lēmumu Nr.207
un atstāja negrozītu šo lēmumu.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome nolēma nodot dzīvojamās
mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, apsaimniekošanas tiesības SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” ar
01.05.2014.
Dome grozīja Skrundas novada do-

mes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 4.§)
lēmumu „Par dzīvojamās mājas Kušaiņu
ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” un
domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4,
28.§) lēmumu „Par dzīvojamās mājas
Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, apsaimniekošanas tiesību
nodošanu SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 11 no 26.03.2014. par
nekustamā īpašuma Garāžas II Nr.6,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, nomas tiesību
izsoli.
Dome grozīja Raņķu pagasta padomes
23.09.1999. sēdes (prot. Nr.12, 7.§)
lēmumu „Par jauna nosaukuma piešķiršanu zemnieku saimniecībai „Līguti”.
Dome piedzīs bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu no 2 personām, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Dome nolēma izsolīt nomas tiesības
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai
piederošās Garāžas I Nr. 5, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, kā arī noliktavu Pils
ielā 12, Skrundā (vairāk skatīt 2.lpp).
Dome veica grozījumus zemes nomas
līgumos: 31.01.2003. zemes nomas
līgumā starp pašvaldību un SIA „Linde
Pārtika”, platība 0.2915 ha, nosakot
papildus nekustamā īpašuma nodoklim
zemes nomas maksu 1.5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības gadā;
17.05.1994. zemes nomas līgumā starp
pašvaldību un Juri JAUNZEMU, platība
0.1503 ha, nosakot papildus nekustamā
īpašuma nodoklim zemes nomas maksu
1.5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā; 27.12.2007. zemes nomas
līgumā starp pašvaldību un SIA „IVO
AUTO”, platība 0.1805 ha, nosakot
papildus nekustamā īpašuma nodoklim
nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā.
Dome piešķīra dzīvojamai mājai,
kura atrodas uz zemes gabala „Atmatas”
Rudbāržu pagastā adresi „Kalnieši”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,

Būvvaldē aprīlī lemtais
Būvniecības pieteikumi
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Meža ceļa PANSIONĀTA CEĻŠ būvniecība 1km
Izdot plānošanas un
Rudbāržu pagastā (Apriķu meža iecirknis)
arhitektūras uzdevumu
Meža ceļa ŠUJMAŠĪNAS CEĻŠ rekonstrukcija
Izdot plānošanas un
1,5km Rudbāržu pagastā (Apriķu meža iecirknis)
arhitektūras uzdevumu
ZIEDU IELAS rekonstrukcija gar daudzdzīvokļu
Izdot plānošanas un
māju Ziedu ielā 1, Dzeldā, Nīkrāces pagastā
arhitektūras uzdevumu
Dīkā būvniecība „SKUDRAS 1” UN „SKUDRIIzdot plānošanas un
ŅAS”, Rudbāržu pagastā
arhitektūras uzdevumu
Dzīvojamās mājas būvniecība un šķūņa nojaukšana
Izdot plānošanas un
ROBEŽU IELĀ 12, Skrundā
arhitektūras uzdevumu
Malkas šķūņa būvniecība AMATNIEKU IELĀ 3,
Izdot plānošanas un
Skrundā
arhitektūras uzdevumu

Būvprojekti
Apkures sistēmas rekonstrukcija, Dārza iela 6-5,
Saskaņot tehnisko
Skrundā
shēmu

Pateicība
Tikai uzkāpjot 85 gadu kalnā, var tā īsti redzēt mīļus, jaukus
smaidus, dzirdēt skaistus vārdus, patiesu sirsnību tā, ka lika
skanēt manām dvēseles stīgām tik izjusti, ka atvērās atmiņu
ziedi un aizveda uz dzimto Stāmerienu vēl pasapņot. No sirds
pateicos Skrundas novada sociālā dienesta direktorei Andai
Vītolai un Ingai Eikinai par sagādāto pārsteigumu 14.aprīlī.
Pateicos par ziediem, mīļiem vārdiem un dāvanām no maniem
mīļajiem Londonā un šeit - visiem radiņiem un draugiem, kuri
mani apsveica. Ar cieņu, Biruta Krastiņa.

SKRUNDA

2014.gada 30.aprīlis

NĪKRĀCE

RAŅĶI

LV-3324.
Dome piešķīra zemes gabalam 1.5 ha
platībā un uz tā esošām ēkām nosaukumu
un adresi „Bērzkroga ferma”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV – 3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 1003
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma
apbūve.
Dome ierakstīja zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Dārza ielā 7-1
un dzīvokli Pērkona ielā 11-4, Skrundā.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Vormsāti”, Nīkrāces pagastā, zemes ierīcības
projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome precizēja zemes gabaliem
platības Skrundā: Kuldīgas ielā 3A,
no 0.2583 ha uz 0.0818 ha; Kuldīgas
ielā 26A no 0.0786 ha uz 0.0437 ha;
iebrauktuve uz Paegļiem, no 0.1066 ha
uz 0.147 ha; Zvejnieku iela, no 0.2024
ha uz 0.2586 ha; Celtnieku iela 18, no
0.2619 ha uz 0.5716 ha; Vakara iela 5A,
no 0.2806 ha uz 0.4083 ha; Saldus iela
4B, no 0.1765 ha uz 0.5067 ha; Ziedu
iela, no 0.4046 ha uz 0.325 ha; iebrauktuve pie pirts, no 0.0518 ha uz 0.0842 ha;
Oskara Kalpaka iela 12A, no 0.2825 ha
uz 0.2025 ha; Raiņa iela 22, no 0.2838
ha uz 0.1885 ha; Pļavu iela, no 0.4655 ha
uz 0.3862 ha; Iebrauktuve uz Amatnieku
ielu 26B, no 0.0172 ha uz 0.0305 ha.
Dome iekļāva autoceļa reģistrā Skrundas pagasta zemes gabalus „Ciecere
Niedra Airītes stacija” 4,1 ha platībā
un zemes gabalam piešķīra nosaukumu „6229B016 Airītes stacija – Zirņu
pagasts”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā; zemes
gabalu „Brūži Niedras kapi” 0,2 ha platībā un zemes gabalam piešķīra nosaukumu „6229C012 Brūži – Niedras kapi
”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā; zemes gabalu
„Pastorāts - Mazkripas” 0,3 ha platībā
un zemes gabalam piešķīra nosaukumu
„6229C013 Pastorāts - Mazkripas”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV3326. Zemes gabala lietošanas mērķis
– 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā; zemes gabalu „Ciecerkrasti Zirņu pagasts” 0,3 ha platībā
un zemes gabalam piešķīra nosaukumu „6229C014 Ciecerkrasti – Zirņu
pagasts”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā; zemes
gabalu „Lēnas Šiļi” 1,2 ha platībā un
zemes gabalam piešķīra nosaukumu
„6268C009 Lēnas – Šiļi”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; zemes gabalu „Baznīca
Gūras” 0,2 ha platībā un zemes gabalam
piešķīra nosaukumu „6268C010 Baznīca
– Gūras”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā; zemes
gabalu „Strēlnieki Priežlejas” 1,4 ha
platībā un zemes gabalam piešķīra
nosaukumu „6268C011 Strēlnieki –
Priežlejas”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320. Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā; zemes
gabalus „Garnizons Laumes” 2,5 ha
platībā, 0,3 ha platībā, un zemes gabaliem piešķīra nosaukumu „6268C012
Garnizons – Laumes”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
zemes gabalu „Garnizons Vaiņode” 0,9
ha platībā un zemes gabalam piešķīra
nosaukumu „6268C013 Garnizons –
Laumes”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320. Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā; zemes
gabalu „Ceļš uz Mazvormsātu kapiem”
0,1 ha platībā un zemes gabalam piešķīra
nosaukumu „6268C014 Ceļš uz Mazvormsātu kapiem”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma

Informācija par Eiropas Parlamenta vēlēšanām
Skrundas novada vēlēšanu iecirkņu - Skrundas vēlēšanu iecirkņa Nr. 550
(Lielā iela 1, Skrunda), Rudbāržu vēlēšanu iecirkņa Nr. 565 („Dārdedzes”,
Rudbārži), Raņķu vēlēšanu iecirkņa Nr. 563 („Sākumskola”, Raņķi), Nīkrāces
vēlēšanu iecirkņa Nr. 560 („Atpūtas centrs”, Lielā iela, Dzelda) darba laiki
pirms vēlēšanu dienās, kad var nobalsot iepriekš:
21.maijā no pl.17.00- 20.00, 22.maijā no pl.9.00 – 12.00, 23.maijā no
pl.10.00 – 16.00.
24.maijs - Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena. Vēlēšanu iecirkņi atvērti no
pl.7.00 līdz 20.00.
Sīkāku informāciju par vēlēšanu norisi var iegūt apmeklējot Centrālās
Vēlēšanu komisijas mājas lapu internetā: www.cvk.lv. Eiropas Parlamenta
vēlēšanu iecirkņi savu darbu sāk 19.maijā, kad var pieteikt balsošanu vēlētāju
atrašanās vietā.

Zināms Skrundas novada vēlēšanu
iecirkņu komisiju sastāvs
8.aprīlī noslēdzās Skrundas novada vēlēšanu komisijas izsludinātā pieteikšanās
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātiem Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
9.aprīlī notika Skrundas novada vēlēšanu komisijas sēde, kurā izveidoja 4
vēlēšanu iecirkņu komisijas ar šādu sastāvu:
•Skrundas vēlēšanu iecirkņa Nr. 550, Lielā iela 1, Skrunda, komisija: komisijas
priekšsēdētāja - Gunita Strode, komisijas sekretāre - Inga Zalgaucka, komisijas
locekļi - Gatis Zvagulis, Vilnis Strods, Jānis Rītiņš, Inga Eikina, Ilva Kliemane.
•Rudbāržu vēlēšanu iecirkņa Nr. 565, „Dārdedzes”, Rudbārži komisija:
komisijas priekšsēdētāja - Iveta Zīle, komisijas sekretāre - Liena Kriņģele,
komisijas locekļi- Inese Biliņeca, Silvija Meistere, Aija Milta, Daina Vēreniece,
Guna Grundmane.
•Raņķu vēlēšanu iecirkņa Nr. 563, „Sākumskola”, Raņķi, komisija: komisijas
priekšsēdētāja – Silva Puķe, komisijas sekretāre - Zane Juzuma, komisijas locekļi
- Inta Nelijus, Jānis Zīders, Daiga Vilemsone, Mirdza Raga, Gunta Stiba.
•Nīkrāces vēlēšanu iecirkņa Nr. 560, „Atpūtas centrs”, Lielā iela, Dzelda,
komisija: komisijas priekšsēdētāja - Gunita Viļumsone, komisijas sekretāre - Ina
Pēda, komisijas locekļi - Dace Šķiere, Anda Kirma, Egons Viļumsons, Andris
Viļumsons, Ilze Grīsle.
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joslā; zemes gabalu „Daneļu ceļš” 0,13
ha platībā, zemes gabalam piešķīra nosaukumu „6282B001 Purviņi – Daneļi”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324 un pievienoja zemes gabalam
„6282B001 Purviņi – Daneļi”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads. Zemes gabala
lietošanas mērķis – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Dome sadalīja pašvaldībai piekrītošo
zemes gabalu „Rudbāržkalns” Rudbāržos un atdalāmam zemes gabalam
0.8775 ha platībā piešķīra nosaukumu
„6282D014 Graudu iela”, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV3324, iekļāva zemes gabalu Skrundas
novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101
- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; atdalāmam zemes gabalam
0.2 ha platībā piešķīra nosaukumu un
adresi Graudu iela 6, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 1003
- lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 2 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā personas, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispirms. Dome nepiešķīra 1
personai dzīvokli.
Dome atļāva 1 personai mainīt dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu.
Dome pagarināja ar 1 personu dzīvokļa
īres līgumu uz sešiem mēnešiem, bet ar
2 personām vienu gadu.
Dome pagarināja ar 1 personu dzīvokļa īres līgumu uz trim mēnešiem
paralēli vienojoties par komunālo un
īres parādu nomaksu ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”, bet ar 1 personu
uz nenoteiktu laiku. Dome pārtrauca
ar 2 personām īres līguma tiesības uz
dzīvokli ar 01.05.2014. Dome neizīrēja
1 personai dzīvokli Skrundas novadā,
bet 7 personām anulēja deklarēto dzīvesvietu Skrundas novadā. Dome piešķīra
1 personai dzīvokli, slēdzot īres līgumu
uz vienu gadu.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Būsim zinoši vecāki!

24.aprīlī Rudbāržos noslēdzās 36
stundu grupu nodarbības vecākiem.
Seši vecāki saņēma apliecinājumus, ka
apguvuši tēmas: vecāku pienākumi un
uzdevumi; tēva un mātes loma ģimenē;
vecāku un bērnu piesaiste; uzvedības
grūtības un uzvedības traucējumi; audzināšanas īpatnības bērniem ar uzvedības
grūtībām; noteikumi ģimenē, konflikti,
konfliktu risināšana ģimenē; vecumposmu attīstības īpatnības pirmsskolas,
sākumskolas un pusaudžu vecumā;
stress; stresa pārvarēšana.
Rudbāržu vecākiem grupu darbs bija
jauna pieredze. Nodarbības notika vienu
reizi nedēļā pa 3 stundām. Nodarbībās
tika izmantotas dažādas darba formas
- darbs grupās, pāros, mini lekcijas,
lomu spēles un diskusijas. Strādājot nodarbībās, vecāki ieguva gan teorētiskas
zināšanas, gan attīstīja dažādas prasmes.
Nodarbību nobeigumā visi grupas
dalībnieki izvērtēšanas anketās atzīmēja, ka nodarbības bijušas vērtīgas, ka ir
ieguvuši noderīgas zināšanas, kļuvuši
vairāk pārliecināti par sevi, zina kā
risināt problēmsituācijas.
Grupas vadītājas – psiholoģe Inga
Pumpuriņa un speciālā pedagoģe Daina
Ābele Skrundas novadā šādu programmu vecākiem piedāvāja jau otro reizi un
saka paldies nodarbību dalībniecēm par
uzdrīkstēšanos, uzticēšanos, ieguldīto
darbu un labajiem vārdiem nodarbību
izvērtēšanas anketās! Novēlam iegūtās
zināšanas pielietot praksē!
Teksts - Daina Ābele
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www.skrundasnovads.lv

SKRUNDAS SVĒTKU PROGRAMMA
Laiks

Vieta

Pasākums

Apraksts

16:00

Kultūras nama
mazā un lielā zāle

Izstāžu atklāšana

Fotokluba “Divas Upes” izstādes “Skrundas laiks” un
Skrundas audēju kopas 55 darba gadu jubilejas izstādes
atklāšana

19:00

Skrundā pie pulksteņa un pagastos

Svētku atklāšana

Atklājam Skrundas novada svētkus kopā ar aktieru
ansambli „Aģenti”, pacelsim karogus Skrundas novada
pagastu centros

9. maijs
18:00

Estrāde

21:30

Estrāde

Jāņtarpiņu karnevāls “Esi
pamanāms, ne bāls!”

23:00 4:00

Estrāde

Disko nakts ar īpašajiem
Jautras dejas kopā ar Dj Gintu un koncerts. Ieejas maksa:
viesiem - grupu “MUSIQQ” No 23:00 - 23:15 4 EUR Pēc tam - 5 EUR

Sacensības strīdbolā. Reģistrācija no 17:30
Foto orientēšanās sacensības

10.maijs
07:00 Kultūras nama
Amatnieku tirgus “Ja nauUz tirgošanos pulcējas amatnieki un mājražotāji no
14:00
skvērs
da ķešā skan, uz tirgu jāiet dažādām Latvijas vietām
man!“
10:30
-15:00

Pie autoostas

Lai līksmo sirds!

Muzikāla dāvana no Skrundas baptistu draudzes

11:00 Skvērs aiz kultūIzglītības pilsētiņa “Zili zaļi
Skrundas novada izglītības iestāžu prezentācijas un
15:00
ras nama
brīnumi”
dažādas aktivitātes. Eksperimentu un pētījumu darbnīcas
10:30 Centrālā skatuve
Skrundas centrā ir tā vieta,
15:00
pie Skrundas VSAC kur visi vienmēr kopā tiekas

Dažādu Skrundas svētku viesu kolektīvu priekšnesumi

11:00
Ugunsdzēsēju
-14:00
posteņa sēta

Viss par loku un bultām

Biedrība „BANDAVAS STRĒLNIEKI” aicina iemēģināt roku loku šaušanā

12:00 13:00

Liepājas iela

Dzīvas statujas

Cirka studijas “Beztemata” dalībnieki iejutīsies statuju
lomā

12:00 –
15:00

O.Kalpaka iela

Vīru laiks

Zemesardzes 45.nodrošinājuma bataljona aktivitātes.
Būs iespēja izmēģināt šaušanu un granātu mešanu, kā
arī mieloties ar karavīru zupu un vizināties ar karavīru
transportu

13:00

Pie kultūras nama
Virves vilkšana “Klāt ir
Patruļkuģa Skrunda komanda aicina sacensties visus,
lielās zāles
spēkavīru stunda, to rīko kuri vēlas izmēģināt spēkus virves vilkšanā
patruļkuģis SKRUNDA”

14:00

Centrālā skatuve
Skrundas novada lielāko nopie Skrundas VSAC dokļu maksātāju apbalvošana

15:00

Pie kultūras nama
Skrundas suņu skolas izrāde
Izrādē kopā ar saviem saimniekiem piedalās Skrundas
lielās zāles
„Sarkangalvītes un raganas suņu skolas 10 līdz 12 suņi
piedzīvojumi”

10:00 Kultūras nama
Novadu konkurss “Siera
Biedrība “Siera klubs” 2014. gadā sadarbībā ar Skrun14:00
skvērs
saldā torte”
das, Smiltenes, Auces novadu pašvaldībām un Latvijas
piena pārstrādes uzņēmumiem organizē konkursu „Siera
saldā torte”
10:00 Baznīcas lauMC Gandri rīkokotais roMotociklu ķūnigs, aksesuāri, antikavriāts, rezerves
14:00
kums
keru saiets “SWEP MEET” daļu maiņa, apmaiņa. Atrakcijas ar un bez motocikliem.
Dāvanas un pārsteigumi. Jaunu dalībnieku uzņemšana
15:30

Centrālā skatuves
Superakcija “Laimīgā pusVeiksmīgo biļešu izloze. Visu dienu katram interesentam
pie Skrundas VSAC stunda”
būs iespēja, ziedojot 1 Eur Skrundas ugunsdzēsēju depo
atbalstam, saņemt laimīgo biļeti

16:00

Uz centrālās skaKoncerts “Atbrīvosim
Šis muzikālais projekts tika dibināts 2012. gada sākumā.
tuves pie Skrundas rūmi, Spēlēs grupa DŪMI” Dibinātāji bija Aivars Brīze, Fēlikss Ķiģelis un Elviss
VSAC
Grodums. 2014. gada janvārī projektam pievienojās Jānis Buķelis, Gotlībs SheaXpeare un Matīss Bērzs, kopā
veidojot spēcīgu un daudzpusīgu kolektīvu - grupu DŪMI

17:30

Ve n t a s u p e s
Laivu parāde “Lai ūdentiņš
Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu. Aicinām
krasts
tek un namiņš nenodeg…” visus piedalīties jautrajā piedzīvojumā, kas vieno svētku
dalībniekus un viesus

19:30

Estrāde

Ugunsdzēsēju paraugdeUgunsdzēsēju darba paraugdemonstrējumi Iespēja
monstrājumi
iejusties uzgunsdzēsēju lomā, izmēģinot darba specifiku

20:30

Estrāde

Izrāde “Kā Skrunda tika
Skrundenieka Alda Zalgaucka rakstītā luga par godu
pie ugundzēsējiem”
Skrundas ugunsdzēsējiem

23:00

Centrālā skatuves
Nakts koncerts “Nāk
pie Skrundas VSAC nakts...”

24:00

Skvērs pie kultūSalūts “Uguns ziedi deberas nama
sīs, prieku sirdīs atnesīs.”

24:00 5:00

Kultūras nams

Tautas balle Spēlēs grupa
„VELDZE”

Notikumu kalendārs

Skrundā

8.maijs

Strītbols

2014.gada 30.aprīlis

3.maijā pl.12.00 Skrundas estrādē skrējiens “Skrundas pilskalns”. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.00–11.45.
4.maijā pl.17.00 Skrundas kultūras namā Skrundas jauniešu amatierteātra pirmizrāde Hermaņa Paukša lugai “Piektais bauslis”. Režisore Anda
Birzniece. Ieeja par ziedojumiem.
6.maijā pl.17.30 Skrundas kultūras nama Saimes istabā Skrundas sieviešu
klubiņa nodarbība. Par godu Mātes dienai gatavosim dāvaniņas dekupāžas
tehnikā. Aicinām mums piebiedroties visas interesentes! T.29427990 (Inese
Ivāne).
8.,9., 10.maijs Skrundas svētki (skatīt tabulu).
17.maijā pl.18.00 Skrundas kultūras namā senioru deju kolektīvs “Virši”
ielūdz uz Gunāra Baloža 80. gadu jubilejai veltīto koncertu “Kādu mūžu
Laima lika...”.
23.maijā pl.18.00 Skrundas estrādē Modes un aerobikas deju festivāls.
25.maijā Skrundā Bērnu tautisko deju svētki. Pl.12.00 gājiens no Top
veikala līdz estrādei, kur notiks Skrundas novada un tā viesu bērnu deju
kolektīvu koncerts.
31.maijā Skrundā notiks Skrundas novada Tautas mākslas svētki.

Rudbāržos

8.maijā pl.19.00 pie Rudbāržu pagasta pašpārvaldes pacelsim Skrundas
svētku karogu.
23.maijā pl.16.00 Rudbāržos Rudbāržu Bērnu un jauniešu centra 8 gadu
jubilejas pasākums-pikniks. Apskatīsim mūsu skaisto dabu un putnus. Noslēgumā būs dažādas atrakcijas, kā arī desiņu cepšana, neiztiksim arī bez
svētku kliņģera. Laipni gaidīti! T.63354102 (Antra Bikše).
29.maijā pl.14.30 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā lekcija ”Narkotiskās vielas u.c. bīstamās vielas’’. Pārrunāsim arī to, kas ir jāievēro, braucot ar
divriteni, kā rīkoties peldvietās, kā rīkoties ar gāzes plīti utml. T.63354102
(Antra Bikše).
30.maijā veltīts pasākums Starptautiskā bērnu aizsardzības dienai.

Nīkrācē

7.maijā pl.14.00 Nīkrāces saieta namā pirmā labdarības projekta “Ideju
darbnīcas” nodarbība. Aicinām ikvienu novada rokdarbnieci uz tikšanos!
T.29427990 (Inese).
8.maijā pl.19.00 pie Nīkrāces pagasta pārvaldes aicinām iedzīvotājus uz
Skrundas svētku svinīgo atklāšanu
14.maijā pl.14.00 Gardēžu klubiņa pasākums “Vasaras ieskaņās”. Gatavosim auksto zupu.
16.maijā pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā pirmizrāde. Nīkrāces amatierteātris „Brinida” iepriecinās skatītājus ar Andra Niedzviedža lugu „Viņa ir
īstā, muterīt.” Ieeja par ziedojumiem.
20.maijā pl.13.00 noslēguma pasākums projektam “Dzīves skola”.
Izbraukuma nodarbība pie dabas ar atrakcijām, spēlēm un pašgatavotas
tortes baudīšanu.
23.maijā pl.12.00 Nīkrāces saiet namā viesosies novada ģimenes asistenti un nodarbību vadītāja Sandra Freimane. Informācija pa t. 29254339
(Santa Knopkena).
24.maijā pārgājiens „Brīvdiena kopā ar mammu”. Aicinām pl.11.00
gan lielus, gan ne tik lielus bērnus kopā ar vecākiem pulcēties pie saieta
nama. Dosimies pārgājienā, tāpēc līdzi ņemsim dzeramo, ēdamo un labu
noskaņojumu. Sīkāka informācija saieta namā pie Ingas.

Raņķos

8.maijā pl.19.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes Skrundas novada karoga
pacelšana.
13.maijā pl.16.30 Raņķu pagasta telpās ģimenes dienas laikā varēs
uzzināt, kā veidot savas ģimenes ciltskoku. Ar savām zināšanām dalīsies
Inga Zeme.
20.maijā pl.16.00 Raņķu pasākumu zālē Gardēžu kopas tikšanās. Šajā
reizē cepsim mafinus.

Jāsajūt tieši ar sirdi,
cik tuvu jūs esat viens otram
am

Uz koncertu aicina saksafonistu kvartets
Laulību Skrundas muižā reģistrējuši liepājnieki

Līga Kleinberga un Agris Saule

Ieejas maksa 3 Eur

Apsveicam jauno ģimeni!
Sveic Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa

*Visu dienu darbosies atrakcijas bērniem.

Novada dzimtsaraksts ziņo
Aprīlī Skrundas izdzīvotāju skaitu papildinājusi meitenīte Gabriela Keita un Nīkrāces pagastā puisītis Toms. Lai prieks
vecākiem un veselība mazulīšiem! Mūžībā pavadīti 6 Skrundas novada iedzīvotāji.
Vārds, uzvārds

Dzimšana, adrese

Miršanas datums

MIRDZA GRAUDIŅA

19.01.1941. Saldus iela 8A-8, Skrunda

03.04.2014.

LEONĪDS MACAĻŠ

06.03.1965. „Veldres”- 4, Skrundas pagasts

08.04.2014.

ĀDOLFS JĀZEPS UMBRAŠKO

11.03.1930. „Zvejas”, Nīkrāces pagasts

18.04.2014.

LIZE STRĒLNIECE

29.06.1924. „Skujnieki”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads

16.04.2014.
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20.04.2014.

STAŅISLAVA RUMAKA

16.12.1927. Ventas iela 14-2, Skrunda
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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.

Bagātu - 60 gadu laulības jubileju 17. aprīlī atzīmēja

Irēna un Osvalds Spuras
Vai ir kas tāds, kas kopā nav vēl bijis?
Vai ir tāds vārds, kurš nav vēl pasacīts?
Jauns pavasaris pār jums abiem nolīst
Un durvis ver tas siltai vasarai.
Jubilārus Dimanta kāzās sveic Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa

