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Labdien, lasītāj!

Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Vēsture – Skrundas novada bagātība

Skrundenieka
atmiņas arī virtuālajā
izstādē

Didzis Strazdiņš
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
T. 25708808, e-pasts:
didzis.strazdins@skrunda.lv

Skrundas novads ir mana dzimtā
puse, un nu jau trešo mēnesi arī strādāju Skrundas novada pašvaldībā par
sabiedrisko attiecību speciālistu. Priecājos, ka pēc studijām Ventspils augstskolā Tulkošanas studiju fakultātē un
profesionālā maģistra grāda iegūšanas
ir bijusi iespēja atgriezties savā dzimtajā pusē un strādāt tās labā. Par vienu
no svarīgākajiem sabiedrisko attiecību
speciālista uzdevumiem uzskatu saziņu
un informācijas apkopošanu, sagatavošanu un nodošana tālāk: no pašvaldības
speciālistiem - novada iedzīvotājiem,
kā arī no mūsu sabiedrības - domei.
Protams, man vēl jāapgūst, kā šī saziņa noritējusi līdz šim un kā to varētu
pilnveidot. Bet esmu apņēmības pilns
un ceru, ka mūsu visu kopīgā sadarbība
un informācijas apmaiņa būs ražīga un
ka atradīsim kopīgu valodu.
Runājot par informācijas apkopošanu, vēršos pie visiem, kuri vēlas ar
Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma un interneta vietnes
www.skrundasnovads.lv palīdzību informēt iedzīvotājus, un ne tikai Skrundas novada iedzīvotājus - ja drukātais
izdevums tiek izdots katru mēnesi
2300 eksemplāros, tad mūsu novada
interneta vietne ir pieejama visā plašajā
globālajā tīmeklī. Tā ir iespēja parādīt
daudziem, kā mēs dzīvojam - kāda ir
mūsu ikdiena un kā svinam svētkus,
kā dziedam, dejojam un sportojam, ko
esam paveikuši un ko iecerējuši.
Īpaši vēršos pie visiem tiem uzņēmīgajiem Skrundas novada iedzīvotājiem,
ar kuriem man vēl nav bijis tas gods
iepazīties – uzņēmējiem, pakalpojumu
sniedzējiem, tūrisma nozares pārstāvjiem, mājražotājiem, amatniekiem un
visiem, kas iecerējuši par tādiem kļūt,
un aicinu uz sadarbību visus, kuri vēlas
aktīvi līdzdarboties Skrundas novada
attīstībā un kļūt pamanāmāki gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem. Labu
sadarbības veidu un piemēru tuvākā
un tālākā apkārtnē ir daudz, savukārt
mums ir, ar ko lepoties un no kā veidot
mūsu novada unikālo piedāvājumu.
Novērtēsim to, kas mums ir, un
daudzināsim mūsu darba prieku un
pašaizliedzību! Priecāsimies par katru
jaundzimušo un sērosim par aizgājējiem! Palīdzēsim viens otram grūtā
brīdī! Neturēsim sveci zem pūra un
neskoposimies ar zināšanām, bet gan
bagātināsim un pilnveidosim viens
otru!
Jo esam kā ceļinieki laikā, katrs savā,
bet reizē arī vienā laivā...
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Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA)
ir izveidojis virtuālu izstādi “1941.
gada 14.jūnija deportācijas Latvijas
apriņķos”. Izstādes veidošanas nolūks
– godināt 1941. gada 14.jūnijā izsūtīto
piemiņu un iepazīstināt ar nelielu daļu
no dokumentārajām liecībām, kas par
deportāciju no Latvijas apriņķiem glabājas valsts arhīvos un citās institūcijās.
Pašreiz ir pabeigts darbs pie sadaļas
par Cēsu un Madonas apriņķiem, kur
katra apriņķa ietvaros publicēts apriņķa
deportēto saraksts, dokumenti un foto
no atsevišķu ģimeņu izsūtīšanas lietām,
kas glabājas Latvijas Valsts arhīvā, un
to pašu ģimeņu atmiņas un fotogrāfijas.
Šī virtuālā izstāde ir aizsākums iecerei
– sadarbībā ar LNA zonālajiem arhīviem
un citām institūcijām veidot virtuālās
izstādes turpinājumu par deportāciju no
pārējiem Latvijas apriņķiem.
Arī Skrundas novads ir iesaistījies
projektā un sadarbojas digitālās izstādes
veidošanā un papildināšanā. Lai papildinātu publikāciju, bija nepieciešami
dokumenti par vienu šai gadā represētu
personu. No Skrundas novada izstādei
nodotas Harija Lieģa atmiņas. Lieģu
ģimenei Skrundā piederēja neliels
apģērbu veikals, un droši vien tas bija
par pamatu, lai šo ģimeni ar četriem
bērniem 1941.gada 14.jūnijā deportētu
uz Sibīriju. Vecākajam dēlam Harijam
tajā laikā vēl nebija pat desmit gadu,
dzimšanas diena bija 7.jūlijā. Brālim
Imantam 10.februārī palika seši gadi,
māsai Zentai augustā bija jābūt četriem
gadiem, bet mazākajam brālim Jānim

Skrundas kultūras nama direktore Loreta
Robežniece gatavo izstādi par deportācijām
izlikšanai piemiņas vagonā muzejā.

23.maijā bija apritējuši divi gadiņi.

Vecajiem zēniem
jubileja

22.martā pl.14.00 Skrundas kultūras
namā vīru vokālais ansamblis „Vecie
zēni” svinēs savu 25 gadu dziesmoto jubileju. Jubilejas reizē kopā ar „Vecajiem
zēniem” dziedās kolektīvi no Durbes,
Grobiņas, Nīcas, Cīravas, Pastendes,
Sabiles, Valdemārpils un Vandzenes.
Šodien ansamblī dzied Arvīds Kalniņš, Viesturs Meļķis, Jānis Blūms, Jānis
Storķis, Vinarts Kolerts, Vilnis Grāvelis,

Kalpakiešu piemiņas vietas Lēnās ierīkotājs Jānis Blūms.

Šī gada jubilāri – ansamblis „Vecie zēni”.

Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos
ar deputātiem un pašvaldības
speciālistiem
Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt Skrundas novada domes
deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanos ar iedzīvotājiem. Šajās tikšanās
reizēs iedzīvotājiem būs iespēja gan deputātiem, gan pašvaldības speciālistiem
uzdot sev interesējošos jautājumus.
Tikšanās paredzētas:
10. martā pl.17.00 - Nīkrāces atpūtas centrā
11. martā pl.17.00 - Rudbāržu kultūras namā
12. martā pl.17.00 - Raņķu pagasta pārvaldes zālē
13. martā pl.17.00 - Skrundas kultūras namā
Lai tikšanās noritētu raitāk un Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti varētu labāk sagatavot atbildes, aicinām jautājumus savlaicīgi
sūtīt uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv.
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Arturs Reinholds un Aivars Braslis.
Spēks, izturība, dzimtenes mīlestība
vieno šo kolektīvu, kurš daudzu gadu
garumā bijis mīlēts gan Skrundā, gan
visā Latvijā.
Vīru vokālā ansambļa “Vecie zēni” dibināšanas laiks sakrīt ar Latvijas Atmodas laiku, kad grupa vīru sāka mēģināt
sen nedziedātas, bet no atmiņām neizgaisušas karavīru dziesmas. Senioru vīru
vokālais ansamblis ir aktīvs un pieredzējis kolektīvs. Viņi ir Skrundas leģenda.
Laba sadarbība kolektīvam izveidojusies
ar novadnieku rakstnieku un vēsturnieku
Arturu Heniņu un komponistu, diriģentu
Edgaru Račevski. „Vecos zēnus” nu jau
aizsaulē aizgājušais mākslinieks Arnolds
Plaudis kopā ar režisoru un operatoru
Ivaru Zviedri iemūžinājis filmā „Vēlos
mājās pārnākt”. 2005. gadā kolektīvs saņēma Kultūras ministrijas apbalvojumu
par nesavtīgu radošu ieguldījumu tautas
mākslā, sekmējot skolu jaunatnes patriotisko audzināšanu. Ansambļa vadītājs ir
Viesturs Meļķis, koncertmeistars - Jānis
Āboliņš.

Vēstures stunda
jaunatnei

3.marts ir dzīva vēstures stunda
Skrundas novada puses ļaudīm. 1919.
gada 3.martā Lēnās norisinājās visai
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Latvijai nozīmīgi vēsturiski notikumi
– kalpakieši bija sakopojuši spēkus un
uzsākuši pretuzbrukumus tikko izveidotās Latvijas iekarotājiem. Pie Lēnām
viņi forsēja Ventu, lai dotos uz Rīgu. Šo
vēsturisko brīdi, 2007.gadā izveidojot
piemiņas vietu, izdevies iedzīvināt
nīgrandniekam Jānim Blūmam, jo šos
kaujas uzdevumus vadīja viņa tēvs
Paulis Blūms. Piemiņas vieta veltīta
ne tikai viņa tēvam, kura kapa vieta
nav zināma, bet visiem kalpakiešiem,
kuri piedalījās šais kaujas operācijās.
Nu katru gadu 3.martā te notiek atceres
brīži. „Es nevaru nedomāt par to, cik
šodien trausla kļūst mūsu brīvība. Un es
domāju, ka jūs visi saprotat šīs dienas,
ko nozīmē Ukrainai, un ko pirms gadu
desmitiem tās nozīmēja Latvijai. Man
šodien, šeit stāvot, gribas sūtīt par visiem
mums kopā spēku, izturību tiem ļaudīm,
kas cīnās par savas valsts neatkarību,” tā
piemiņas brīdī sacīja Skrundas novada
pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga.
Pirmo reizi šajā pasākumā norisinājās
jaunsargu kandidātu uzņemšana Jaunsardzē. Zvērestu te deva 44 jaunieši gan no
Skrundas novada skolām, gan tuvākās
apkārtnes.
Informāciju apkopoja
Ieva Benefelde
Foto - Ieva Benefelde
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Izsola nekustamo
īpašumu

27.martā, Antonijas ielā 7-2 (otrais stāvs), Rīgā, notiks MKS ”Rudbāržkalns” trīs piederošu nekustamo
īpašumu izsoles: Darbnīcas iela 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 508 0011;
Darbnīcas iela 3A, Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: 6282 508 0012; Darbnīcas
iela 3B, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra numurs:
6282 508 0013. Vairāk informācijas par
izsolēm – sazinoties ar Erlendu Baļķenu
(tālrunis: 29641859, e-pasts: erlends.
balkens@gmail.com) vai Skrundas novada pašvaldībā, adrese Raiņa iela 11,
Skrunda, Skrundas novads.

Apģērbs un pārtika
trūcīgajiem

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/personas var
saņemt ”Sociālajā dienestā” Skrundā,
Kalēju ielā 6.

Lietoti apģērbi bez
maksas

Biedrība “Venta krasti” Nīkrāces Saieta nama II stāvā katru darba dienu aicina
ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas
saņemt lietotu apģērbu un apavus. Īpaši
gaidām jaunās māmiņas, jo bērnu apģērbi ir plašā klāstā.

Sociālie darbinieki
Jaunmuižā

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” sociālais darbinieks apmeklētājus
pieņems Jaunmuižas pamatskolā, ārstes
J. Gavrilovas pieņemšanas telpās 2.aprīlī
un 7. maijā no pl.9.00–12.00.

Aicina darbā lietvedi

Skrundas vidusskola aicina darbā
lietvedi pilnai darba slodzei. Darbam
nepieciešama vismaz 1. līmeņa augstākā
izglītība attiecīgajā profesijā un pieredze
lietvedes darbā, datorprasmes Excel,
Word programmatūrās, labas komunikatīvās spējas, skolas ētikas kodeksa
ievērošana, vienas svešvalodas zināšanas. CV sūtīt uz skolas e-pastu skrvsk@
kuldiga.lv līdz 14.04.2014.

Remontēs Rudbāržu
bibliotēku

Rudbāržu bibliotēkā šobrīd norit gatavošanās remontdarbiem, kuri varētu
ilgt līdz marta beigām. Remonta laikā
grāmatas un žurnālus varēs apmainīt
pagasta pārvaldes telpā ”Garderobe”
- pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no pl.10.00 līdz 17.00;
piektdienās no pl.9.00 līdz 15.00. Šo
iemeslu dēļ izsniedzamo grāmatu klāsts
ir ierobežots. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Jauns tarifs
atkritumiem

Skrundas novada pašvaldība informē, ka no 2014.gada 1.marta Skrundas
novadā stājas spēkā jaunais sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks
vai lietotājs ir atbildīgs par atkritumu
savākšanu un izvešanu, slēdzot līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājus, kuri vēl nav noslēguši līgumus
par atkritumu apsaimniekotāju SIA „Eko
Kurzemi”, lūdzam tos noslēgt. Sīkāka
informācija par līgumu slēgšanu SIA
„Eko Kurzeme” klientu apkalpošanas
centā 63407315.
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Skrundas novada pašvaldības aģentūra”
Sociālais dienests” ziņo

Biedrība ”Ventas krasti”
iegūst finansējumu projektam

2013.gadā Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” kopumā ir saņemti 1305
iedzīvotāju iesniegumi, pieņemti 1043 lēmumi, 488 ģimenēm (kopā 1030 personām)
piešķirts trūcīgas ģimenes/personas statuss. Sociālās palīdzības pabalstos kopumā
izmaksāti Ls 101 189. Lielāko daļu no pabalstu summas sastāda GMI pabalsts – Ls
35232.-. Skolēnu brīvpusdienām tērēts Ls 10520.-, dzīvokļu pabalstiem Ls 12742.-,
par uzturēšanos pansionātos (vientuļām personām) samaksāti Ls 14906.-, bāreņu un
audžu ģimeņu atbalstam izlietoti Ls 9690.-.
2013. gadā izdalītas 111 AS Latvenergo dāvinājuma kartes par summu Ls 5960.70,
kā arī izdalītas 6842 bezmaksas pārtikas pakas.
Informējam, ka 2014.gada pirmajos divos mēnešos pabalstiem jau izlietoti EUR
35200.-. GMI pabalstos izmaksāti EUR 7305.-, bet dzīvokļu pabalstus saņēmušas
jau 122 ģimenes/personas par summu EUR 17960,-.

Biedrība ”Ventas krasti” AS ”Latvijas Valsts meži” (LVM) un fonda ”Ziedot LV”
rīkotajā konkursā ir ieguvusi finansējumu 900 eiro apmērā savam projektam ”Ideju
darbnīcas”. Projekta darbība notiks Nīkrāces pagastā. Mērķauditorija ir sociāli
mazaizsargātas iedzīvotāju grupas, kuras nonākušas krīzes situācijās.
Jebkura vecuma iedzīvotājiem 8 mēnešus tiks piedāvāts apgūt un pilnveidot dažādu rokdarbu tehniku un veidus. Projektā paredzēts 5 cilvēku brīvprātīgais darbs.
Varēsim iegādāties materiālus un ierīces nodarbībām. Ļoti ceram, ka iedzīvotājiem
šādas nodarbības dos ierosmi uzsākt uzņēmējdarbību, piedāvājot savus pakalpojumus
jebkuram interesentam, piemēram, bērna pūriņa sagatavošanā, oriģinālu apsveikumu
kartiņu izgatavošanā vai tējas maisiņu šūšanā.
Par a/s Latvijas Valsts meži ziedojumu sociālajai jomai 597 606 eiro apmērā tiks
īstenotas 88 iniciatīvas visā Latvijā, palīdzot 106 407 cilvēkiem. Lielākais atbalstīto projektu skaits ir Vidzemē - 26 iniciatīvas 68 226 eiro apmērā. Bet lielākais
ziedojuma apjoms 401 462,04 eiro apmērā nonāks 21 organizācijai, kuras sociālo
palīdzību sniegs visas Latvijas teritorijā. Latgalē 14 iniciatīvas tiks realizētas par 43
324 eiro, Zemgalē 9 projekti par 24 961 eiro, kā arī sociālās palīdzības veicinošas
5 iniciatīvas Rīgā par 13 882 eiro. Sociālā palīdzība ir viena no prioritārajām LVM
ziedojumu jomām, tādēļ arī šogad ziedojums tika sadalīts 4 prioritārām sociālās
palīdzības jomām:
•
Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām sniedzot atbalstu 77
763 cilvēkiem par summu 267 530,04 eiro, īstenojot 24 projektus.
•
Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām sniedzot atbalstu
23 025 cilvēkiem par summu 212 148 eiro, īstenojot 34 projektus.
•
Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai sniedzot atbalstu 2555 cilvēkiem par
summu 40 398 eiro, īstenojot 12 projektus.
•
Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam sniedzot atbalstu 3064 cilvēkiem par summu 65 578 eiro, īstenojot 18 projektus.
Kopumā atbalstot 88 iniciatīvas visā Latvijā tiks nodrošinātas 346 darbavietas,
un, realizējot sociālo palīdzību, tiks iesaistīti 1174 brīvprātīgie palīgi.
„LVM ziedojums sociālajai jomai sniedz būtisku atbalstu daudzām sabiedrības
grupām un ir viens no liekākajiem korporatīvajiem ziedojumiem pēdējo gadu laikā.
Atzinīgi vērtējama ieviestā projektu vērtēšanas procedūra, kas ir nodrošinājusi, ka
tiks atbalstīti projekti ar lielāko ietekmi uz mērķgrupu un sniegs atbalstu cilvēkiem
visā Latvijā. Ziedot.lv rūpīgi sekos līdzi katra projekta ieviešanai, lai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un nestu labumu visai sabiedrībai,” uzsver Ziedot.
lv vadītāja Rūta Dimanta.
Izsaku pateicību pagasta sociālajai darbiniecei Santai Knopkenai par ideju un
atbalstu projekta tapšanā.
Teksts: Inese Ivāne, biedrības ”Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja

Par uzturlīdzekļu saņemšanu

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija informē, ka 21. februārī stājās
spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 71 ”Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”, kas paredz samazināt administratīvo slogu personām, kuras iesniedz
iesniegumu par uzturlīdzekļu saņemšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
Noteikumi apstiprina jaunu uzturlīdzekļu izmaksas iesnieguma veidlapu.
Tāpat noteikumi paredz, ka tiesas nolēmumu, kas nepieciešams lēmuma
pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu, personai vairs nebūs jāiesniedz, bet
to Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija iegūs elektroniski no Tiesu
informatīvās sistēmas, izņemot atsevišķus gadījumus, piemēram, ja ir ārvalsts
tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu.
Lai konstatētu uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, paliek spēkā līdzšinējā kārtība, proti, personai tiesā jāizņem izpildu raksts, jāiesniedz zvērinātam
tiesu izpildītājam un jālūdz sagatavot izziņu Uzturlīdzekļu garantiju fonda
administrācijai. Minēto izziņu zvērināts tiesu izpildītājs pats nosūtīs Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.
Līdz ar to, turpmāk personai, lai saņemtu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda, būs jāiesniedz tikai iesniegums.
Iesniegumu iespējams iesniegt:
•
izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo E-pakalpojumu - pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai;
•
to pašrocīgi parakstītu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai uz adresi - Pulkveža Brieža
ielā 15, Rīgā, LV–1010;
•
to ar drošu elektronisko parakstu parakstītu nosūtot uz Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijas elektroniskā pasta adresi – pasts@
ugf.gov.lv.
Informācijas avots: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Tālrunis 67830626, fakss 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Biedrība „Mini SD” turpina sadarbību ar
Borisa un Ināras Teterevu fondu
Jau no pagājušā gada oktobra Zupas virtuve Skrundā darbojas ar nodibinājuma
„Borisa un Ināras Teterevu fonds” atbalstu labdarības programmā „Maizes rieciens”
2014.gada janvārī fonds izsludināja jaunu projektu konkursu, kur šīs programmas
ietvaros varēja iegūt atbalstu līdzdarbības pasākumiem. Ar savu projekta pieteikumu
„Ko sēsi, to pļausi” Skrundas novada biedrība „Mini SD” guva finansiālu atbalstu
EUR 1970.00 apmērā Zupas virtuves dārza apstrādei, sēklu un stādu iegādei un
izaudzēto produktu sagatavošanai nākamā gada ziemai.

Varēs iesniegt projektus pasākumā
"Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana"
Pasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti,
veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt
bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes
produktu klāstu. Projektu iesniegumu iesniegšanas kārta pasākumā “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” tiks atvērta no 2014.gada 24.marta
līdz 2014.gada 22.aprīlim. Atbalsta pretendents var būt:
1) esošs pārstrādes uzņēmums; 2) ražotājs mājas apstākļos ar mērķi pēc projekta
realizācijas kļūt par pārstrādes uzņēmumu; 3) bioloģisks pārstrādes uzņēmums (gan
esošs, gan jauns) .
Pieejamais publiskais finansējums: lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšanai esošiem pārstrādes uzņēmumiem un ražotājiem mājas apstākļos ar mērķi
pēc projekta realizācijas izveidot pārstrādes uzņēmumu - 8 491 615 EUR apmērā;
bioloģiskiem pārstrādes uzņēmumiem (gan esošiem, gan jauniem) - 3 639 264
EUR apmērā.
Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes: 1) investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei (kā arī iepakošanai un pirmapstrādei), jaunu iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegādei un uzstādīšanai; 2) lauksaimniecības produktu pārstrādei (arī iepakošanai
un pirmapstrādei) paredzētu jaunu būvju būvniecība un esošo būvju rekonstrukcija;
3) investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma vispārējās darbības
uzlabošanai (nepārsniedz 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas).
Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu virs 213 431 EUR apmērā kopā
ar projekta iesniegumu jāiesniedz dokumenti, kas apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai. Projektiem ar kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz
213 431 EUR apmērā 1 (viena) mēneša laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma
par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās jāiesniedz dokumenti, kas
apliecina finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai. Būvniecības gadījumā 1
(viena) mēneša laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas jāiesniedz būvprojekts
tehniskā projekta stadijā, būvniecības iepirkumu procedūru apliecinoši dokumenti
un būvatļauja. Jaunam bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumam piena
sektorā nav attiecināmas izmaksas, kas saistītas ar jaunu objektu būvniecību (MK
not. 255 22¹punkts). Informācija pārpublicēta no http://www.lad.gov.lv/lv/parmums/aktualitates-un-pazinojumi/februaris/pievienotas-vertibas-radisana/
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Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem
Kopš spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 “Kārtība,
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kuri cita starpā paredz, ka aprēķinu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju veic atbilstoši atsevišķo
īpašumu skaitam, nevis kā līdz šim – pēc personu skaita, Skrundas novada pašvaldībā
savu neapmierinātību pauduši vairāki iedzīvotāji.
Savukārt bažas par ūdens patēriņa aprēķinu radušās iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos
nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji. Arī dzīvokļa īpašnieka prombūtne vairs netiek ņemta vērā un atvieglojumus maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
asenizāciju, kanalizāciju, un ūdens patēriņu vairs nepiemēro.
Tomēr minētā normatīvā akta 2. punkts nosaka, ka „noteikumi piemērojami līdz
dienai, kamēr dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju
līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu īpašnieki nav savstarpēji vienojušies par
to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu
un tā sniegšanas kārtība.” Tas nozīmē, ka šie noteikumi attiecināmi uz tām mājām,
kuru dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības – minētā komunālo
pakalpojumu apmaksas kārtība ir spēkā tikai tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās,
kurās līdz šim nav pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums.
Par labās prakses piemēriem, kā dzīvokļu īpašniekiem sanākt kopā, pašiem
vienoties un pieņemt lēmumus par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, Skrundas
novadā kalpo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 4 un Kalēju ielā 12 – dzīvokļu īpašnieki Pils ielā 4 izvēlējušies ar savstarpēju līgumu pilnvarot mājas apsaimniekošanas personu, bet Kalēju ielā 12 nodibināta dzīvokļu īpašnieku biedrība
”Divpadsmit kalēji”. Tādējādi dzīvokļu īpašnieku kopībai paveras iespēja pārņemt
dzīvojamo māju apsaimniekošanu un no komunālo pakalpojumu sniedzējiem pirkt
konkrētus pakalpojumus, savstarpēji vienojoties par pakalpojumu apmaksas kārtību.
Teksts - Didzis Strazdiņš,
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju
pret ērču encefalītu

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka, vadoties pēc epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzes par saslimstību ar ērču encefalītu 2009.–2013. gadā,
Skrundas novads iekļauts teritoriju sarakstā valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas
pret ērču encefalītu veikšanai 2014. gadā.
Katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem no viena
gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 ”Vakcinācijas noteikumi” 23.’1. un
23.’2. apakšpunktā noteikto:
,,23.’1. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču
encefalīta endēmiskās teritorijas), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta
endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse
ir attiecīgajā teritorijā;
23.’2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic
ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un
organizē attiecīgās iestādes administrācija” .
Tādējādi visi bērni, kuriem ir deklarēta dzīves vieta Skrundas novadā, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu. Atbilstoši MK noteikumiem
vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir Skrundas novadā. Ja
bērns ir deklarēts Skrundas novadā, bet reģistrēts pie ģimenes ārsta ārpus Skrundas
novada, nepieciešama iepriekšēja vienošanās, ka bērnu vakcinēs ģimenes ārsts, kura
pamatprakse ir Skrundas novadā.
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2014.gada 27.februāra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome piekrita domes priekšsēdētājas
Nellijas Kleinbergas komandējumam
dalībai Eiropas Savienības Reģionu Komitejas ALDE grupas ārkārtas sanāksmē
Slovēnijā, Ptujā, no 10.04.2014. līdz
12.04.2014. (nemaksājot komandējuma
naudu). Domes priekšsēdētājas komandējuma laikā viņas pienākumus izpildīs
domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis
Zalgauckis, nosakot atlīdzību 20% apmērā no viņa amata darba algas.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības izglītības iestāžu tāmes
2013.gadam.
Dome apstiprināja Skrundas novada
dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus (skatīt tabulu Nr.1).
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2 no 29.01.2014. par kustamās mantas - traktora T40M ar valsts
Nr.T9488LF izsoli.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 3 no 29.01.2014. par nekustamā
īpašuma „Zaļumu ferma” Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, izsoli.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 4 no 29.01.2014. par nekustamā
īpašuma „Jaunvilki” Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, izsoli.
Dome nolēma piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā KPFI finansētajā
projektu atklātajā konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai, 4.kārta” ar projektu
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Skrundas
kultūras namā”. Projekta kopējās izmaksas ir 287 566.39 EUR (divi simti
astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti
sešdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi
centi). Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 230 287.30 EUR (divi simti
trīsdesmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši, trīsdesmit centi).
KPFI finansējums ir 52.620001% (121
177.18 EUR (viens simts divdesmit
viens tūkstotis viens simts septiņdesmit
septiņi euro, astoņpadsmit centi)) no

attiecināmajām izmaksām, pašvaldības
finansējums ir 47.379999% (109 110.12
EUR (viens simts deviņi tūkstoši viens
simts desmit euro, divpadsmit centi)) no
attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 57 279.09 EUR
(piecdesmit septiņi tūkstoši divi simti
septiņdesmit deviņi euro, trīsdesmit
deviņi centi). Projekta apstiprināšanas
gadījumā no Valsts Kases tiks ņemts
ilgtermiņa aizņēmums 287 566.39 EUR
(divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši
pieci simti sešdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi) apmērā projekta realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot
ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā KPFI finansētajā
projektu atklātajā konkursā „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai, 4.kārta” ar projektu
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Skrundas
vidusskolā”. Projekta kopējās izmaksas
ir 525 289.78 EUR (pieci simti divdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit
deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir 447 031.46 EUR (četri simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit viens euro,
četrdesmit seši centi). KPFI finansējums
ir 65.817001% (294 222.70 EUR (divi
simti deviņdesmit četri tūkstoši divi
simti divdesmit divi euro, septiņdesmit
centi)) no attiecināmajām izmaksām,
pašvaldības finansējums ir 34.182999%
(152 808.76 EUR (viens simts piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņi euro,
septiņdesmit seši centi)) no attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās
izmaksas ir 78 258.32 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit
astoņi euro, trīsdesmit divi centi). Projekta apstiprināšanas gadījumā no Valsts
Kases tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums
525 289.78 EUR (pieci simti divdesmit
pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit
deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi)
apmērā projekta realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izsludinātajā KPFI finansētajā projektu

Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumi (tabula Nr.1)
EUR
(t.sk. PVN)

Pakalpojums
Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzīvotājiem

14.22

Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem

28.44

Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrundas
novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma, savstarpēji
vienojoties

71.14

Laulību jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un
vadīšana

14.22

Būvvaldē februārī lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
TP6052 Z-2 Rekonstrukcija Rudbāržu pagastā,
Izdot plānošanas un arhiSkrundas novadā („Uzulāni”)
tektūras uzdevumu
TP669 0.4 KV GVL Rekonstrukcija Nīkrāces
Izdot plānošanas un arhipagastā, Skrundas novadā („Zīles”)
tektūras uzdevumu
TP628 0.4 KV GVL Rekonstrukcija Raņķu
Izdot plānošanas un arhipagastā, Skrundas novadā („Allažas”)
tektūras uzdevumu
Meža ceļa “Porupes ceļš” būvniecība 2.35 KM
Izdot plānošanas un arhiSkrundas pagastā, Skrundas novadā (Ventas meža tektūras uzdevumu
iecirknis)
Saimniecības ēkas rekonstrukcija Lielā ielā 16
Izdot plānošanas un arhiA, Skrundā
tektūras uzdevumu
20 KV GVL A66 posmā no balsta NR.193 līdz
Izdot plānošanas un arhiTP604 un A6602 posmā no A66 līdz balstam NR.36 tektūras uzdevumu
rekonstrukcija Rudbāržu un Skrundas pagastā,
Skrundas novadā

Būvprojekti
Elektroapgādes pieslēgums Pilslejas Rudbāržu
pagastā
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atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” ar projektu “Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Nīkrāces pamatskolā”.
Projekta kopējās izmaksas ir 314 228.82
EUR (trīs simti četrpadsmit tūkstoši divi
simti divdesmit astoņi euro, astoņdesmit
divi centi). Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 307 890.95 EUR (trīs simti
septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit
euro, deviņdesmit pieci centi). KPFI finansējums ir 51.2000001% (157 640.17
EUR (viens simts piecdesmit septiņi
tūkstoši seši simti četrdesmit euro, septiņpadsmit centi)) no attiecināmajām
izmaksām, pašvaldības finansējums ir
48.799999% (150 250.78 EUR (viens
simts piecdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro, septiņdesmit astoņi centi))
no attiecināmajām izmaksām. Projekta
neattiecināmās izmaksas ir 6 337.87
EUR (seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit
septiņi euro, astoņdesmit septiņi centi).
Projekta apstiprināšanas gadījumā no
Valsts Kases tiks ņemts ilgtermiņa
aizņēmums 314 228.82 EUR (trīs simti
četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro, astoņdesmit divi centi)
apmērā projekta realizācijai, aizņēmuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma piedalīties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes
programmā „Valsts administrācija” ar
projektu “Skrundas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”. Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas EUR
8000.00 (astoņi tūkstoši euro, nulle centi), no tiem 35 % jeb EUR 2800.00 (divi
tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi)
pašvaldības līdzfinansējums.
Dome grozīja Skrundas novada domes
29.11.2012. sēdes (prot. Nr.17, 16.§)
lēmumu „Par būvju īpašuma izveidošanu
un adreses piešķiršanu”.
Dome piekrita domes priekšsēdētājas
Nellijas Kleinbergas komandējumam
Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta
„Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros
uz Poliju no 23.02.2014. līdz 28.02.2014.
un uz Norvēģiju no 31.03.2014. līdz
04.04.2014. (nemaksājot komandējuma
naudu). Domes priekšsēdētājas komandējumu laikā viņas pienākumus izpildīs
domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis
Zalgauckis, nosakot atlīdzību 20% apmērā no viņa amata darba algas.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome noteica, ka Skrundas novada
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu: ĪM = (Lietošanas
maksa + Apsaimniekošanas maksa) x
Platība, kur ĪM – īres maksas apmērs
(euro mēnesī par dzīvojamās telpas
kopējo platību); Liet – īres maksas daļa,
ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu (euro mēnesī par dzīvojamās
telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas
un apsaimniekošanas izdevumi (euro
mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās
platības kvadrātmetru), kas ir vienādi ar

attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas
un apsaimniekošanas izdevumu apmēru,
kas noteikts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Šajos izdevumos
ietilpst arī dzīvojamās mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas. Pl –
dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri)
– dzīvojamās telpas kopējā platība. Tāpat
Dome noteica, ka īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par dzīvojamās telpas
kopējās platības kvadrātmetru) ir 0.15
EUR/m2 mēnesī. Dome noteica, ka īres
maksa izlietojama šādi: atbilstoši katras
konkrētās daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas kopīpašuma apsaimniekošanas
tāmei, no īres maksas attiecīgu summu
proporcionāli kopīpašuma domājamai
daļai novirzīt kopīpašuma uzturēšanai un
apsaimniekošanai, atlikušo īres maksas
daļu izlietot pašvaldības īpašumā esošo
dzīvokļu uzturēšanai un remontam.
Dome noteica, ka papildus īres maksai
proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas
platībai maksājams likumā noteiktais
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
un ka par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lēmumā noteiktā īres maksas daļa, ko
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu, un īres maksas aprēķināšanas
metodika stājas spēkā ar 2014.gada
3.martu. Dome noteica, ka jau izīrētajām
dzīvojamām telpām jauno īres maksas
daļu piemēro no brīža, kad beidzies
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13.
panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas
termiņš, bet no jauna izīrējamām telpām
īres maksas daļu iekasē no īres līguma
noslēgšanas dienas.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma izsolīt nomas tiesības
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai
piederošajām garāžām II Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, platība 30.7 m2,
rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli
26.03.2014. pl.10.00 ar sākotnējo cenu
EUR 0.15/m2 (piecpadsmit centi par
vienu kvadrātmetru).
Dome biedrībai „Atvasītes” uz 5
gadiem nodeva bezatlīdzības lietošanā
telpas Nr. 1, 2, 3, kopējā platība 42.7
m2, Kuldīgas ielā 6, Skrundā, biedrības
darbības nodrošināšanai.
Dome pagarināja ar 1 personu telpu
(kopējā platība 320 m2) nomas līgumu
uz 1 gadu, nosakot telpu nomas maksu
EUR 11.52 (vienpadsmit eiro, piecdesmit divi centi) mēnesī + PVN.
Dome izbeidza ar 1 personu noslēgto
zemes un garāžas I Nr.3 Dzeldā, Nīkrāces pagastā, nomas līgumu.
Dome atsavināja zemes vienību
„Smilgas” Nīkrāces pagastā, 19.8 ha
platībā un noteica pirkuma maksu EUR
16 100 (sešpadsmit tūkstoši viens simts
euro) pēc 12.02.2014. atzinuma par
īpašuma tirgus vērtību.
Dome apstiprināja 10.02.2014. SIA
„METRUM K”, adrese Krišjāņa Valdemāra iela 8, Rīga, izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu nekustamam
īpašumam „Zīles” Nīkrāces pagastā.
Atdalāmam zemes gabalam 11.5 ha
platībā piešķīra nosaukumu „Jaunzīles”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.
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Zemes gabala lietošanas mērķis ir zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Mežirbes” Skrundas pagastā zemes ierīcības
projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Spulgas”
Skrundā zemes ierīcības projektu zemes
gabala sadalīšanas dēļ.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Bergi” Rudbāržu pagastā zemes ierīcības projektu
zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda dzīvokli Ziedu ielā
3-16, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, kā arī
ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda dzīvokli Cieceres ielā 2-2, Ciecerē,
Skrundas pagastā.
Dome piešķīra nosaukumus 4 zemes
vienībām Skrundas novadā: „Dzelzceļa Jelgava – Liepāja 162.-168.km”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads;
„Dzelzceļa Jelgava – Liepāja 156.-159.
km”, Skrundas pagasts, Skrundas novads; „Dzelzceļa Jelgava – Liepāja 149.154.km”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, „Dzelzceļa Jelgava – Liepāja
145.-149.km”, Skrundas pagasts, Skrundas novads.
Dome apvienoja zemes vienības un
piešķīra adresi „Smūši”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.
Dome izmainīja adresi ēkām „Staldāti” Rudbāržu pagastā uz adresi „Vecstaldāti”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, izmainīja adresi ēkai „Ferma”,
Lēnās, Nīkrāces pagastā, uz adresi „Lēnu
ferma”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads.
Dome izmainīja zemes vienības daļai
1.45 ha platībā „Jaunrūķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķi
no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, uz zemi, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome piešķīra būvei TP-6059 adresi
Pērkona iela 3B, Skrunda, Skrundas
novads.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 3 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā
kā personas, kuras ar dzīvojamo platību nodrošināmas vispirms, bet piecas
personas, kuras ar dzīvojamo platību
nodrošināmas vispārējā kārtībā. Dome
nolēma neizīrētam pašvaldības īpašumā esošajam dzīvoklim „Pumpuri”-21,
Skrundas pagastā, piešķirt sociālā dzīvokļa statusu.
Dome piešķīra 4 personām Skrundas
novadā dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz
vienu gadu, bet
4 personām, slēdzot īres līgumu
uz sešiem mēnešiem. Ar 2 personām
Dome pagarināja dzīvokļa īres līgumu
uz sešiem mēnešiem, bet ar 1 personu
pārtrauca īres līguma tiesības uz dzīvokli
XXX ar 05.02.2014. Dome atļāva 1 personai pārslēgt īres līgumu uz sava vārda,
slēdzot dzīvokļa īres līgumu uz sešiem
mēnešiem. 2 personām Dome anulēja
Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Lauksaimniekiem
19. un 21.martā Kuldīgā tiek rīkoti maksas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru sagatavošana (jaunas
apliecības iegūšana). 20. martā – augu aizsardzības līdzekļu apliecības atjaunošana. Tuvāka informācija un pieteikšanās pa
t.63323519, 20264175, 27474605.
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. 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.
Gada ienākumu deklarācijas par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem saimnieciskās darbības veicējiem obligāti jāiesniedz VID no 2014.gada 3.marta līdz 2.jūnijam (elektroniski); brīvprātīgi – no 2014.gada 3.marta turpmāko trīs gadu laikā.
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Aicina dalīties atmiņās par bērnu bibliotēku Skrundā

2014. gadā Skrundas bērnu bibliotēka
atzīmēs 60 gadu jubileju. Šajā laika posmā
ir nomainījušās lasītāju
paaudzes, grāmatu krājumi, bibliotēkas darbinieki un arī bibliotēkas
atrašanās vietas.
Pirmā bērnu bibliotēkā atradās Kalpaka ielas galā pie paša dzelzceļa (agrāk
Frunzes iela). Pēc dažiem gadiem bibliotēku pārcēla uz Raiņa ielu 10. 1960.
gadā bibliotēkai jau atkal bija jāpārceļas,
šoreiz uz mazo namiņu Saldus ielā 8,
bet no 1963. - 1968.gadam bibliotēka
darbojās Saldus ielā 14. Policijas ēkā,
Liepājas ielā 5, bibliotēka atradās līdz
1997. gada oktobrim, pēc tam pārcēlās
uz kultūras namu Lielā ielā 1a.
Skrundas bērnu bibliotēkas darbinieces aicina atsaukties un dalīties atmiņās
tos skrundeniekus, kuri bibliotēku
apmeklējuši tālajos sešdesmitajos, septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados.
Atmiņas par grāmatu lasīšanu, dažādiem

Notikumu kalendārs

Skrundā

atgadījumiem jūsu bērnības bibliotēkās
ne tikai papildinās bibliotēkas vēstures
grāmatu, bet arī noderēs jubilejas pasākuma veidošanā.
Ļoti ceram uz jūsu atsaucību! Atmiņu
stāstus gaidīsim gan vēstulēs (Skrundas
novads, Skrunda, Lielā iela 1a, Skrun-

das bērnu bibliotēka, LV 3326), gan
uzklausot jūsu stāstījumus. T.63331309,
e-pasts: skrundasbernubibl@inbox.lv
Teksts - Inga Zalgaucka, Skrundas Bērnu bibliotēkas vadītāja
Foto - Ieva Benefelde

Konkurss „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība arī šogad gaidīs lasītāju un
pagastu iedzīvotāju stāstus un vēstules

2014.gada 7.marts

par bibliotekāriem – gaismas nesējiem.
Konkursā „Pagasta bibliotekārs –
Gaismas nesējs” tiks izraudzīti un
apbalvoti 5 uzvarētāji no katra Latvijas
reģiona – Rīgas, Kurzemes, Latgales,
Vidzemes, Zemgales.
Konkurss „Pagasta bibliotekārs –
gaismas nesējs” notiek jau astoto gadu.
Tā ir iespēja atrast un izcelt darbīgus,
radošus un pašaizliedzīgus mūsu mazo
„gaismas piļu” darbiniekus. „Pagasta

bibliotekārs-gaismas nesējs” ir lasītāju
balva un atzinība savam bibliotekāram.
Pateicoties konkursam, visa Latvija var
uzzināt par aktīviem cilvēkiem pagastos,
kuri palīdz uzlabot līdzcilvēku ikdienas
dzīvi.
Pieteikumi un fotogrāfijas, kas stāsta
par bibliotekāra aktivitātēm, iesūtāmi
līdz 2014. gada 21. martam LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV1001 vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv.

E-prasmju nedēļa 2014

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju (VARAM) 2014. gadā no 24. līdz 30. martam rīko 5. E-prasmju nedēļu Latvijā.
Arī Skrundas novadā notiks E-prasmju nedēļas pasākumi, par kuriem vairāk varēs uzzināt www.skrundasnovads.lv.
Šogad E-prasmju nedēļa veltīta divām galvenajām tēmām:
E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai: e-prasmju apmācību aktivitātes nodarbinātība sveicināšanai, e-prasmju
novērtēšanas metodes un tiešsaistes rīki, IKT prasmju apliecināšana un sertifikācija, IKT karjeras dienas, IKT karjeras
motivācijas pasākumi, IKT sacensības un konkursi jauniešiem, IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem;
E-prasmes ikvienam: e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu - “veic pirmo klikšķi”, e-prasmes senioriem, digitālie sociālie mediji, iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem, drošība un aizsardzība internetā, interneta ētika
un autortiesības.
24.martā sekosim līdzi E-prasmju nedēļas atklāšanai plkst. 10.30 interneta tiešraidē no ES mājas. 25., 26. un 27. martā
jau trešo reizi E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras dienas. Pasākuma mērķis ir dot iespēju 9. līdz 12.
klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozari saistīto profesiju noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām saistītos uzņēmumus un organizācijas.
Ar sīkāku informāciju par visiem E-prasmju nedēļas pasākumiem, tiešraidēm, konkursiem un citām aktivitātēm var
iepazīties www.eprasmes.lv. Aicinām visus aktīvi piedalīties E-prasmju nedēļas 2014 pasākumos!

Skrundas Alternatīvais aprūpes dienas centrs ziņo
Pērļošanas nodarbības katru trešdienu pl.17.30 Emīlijas Seklītes vadībā.
Radošās nodarbības bez maksas pieaugušajiem (pensionāriem un bezdarbniekiem) katru ceturtdienu pl.13.00. Lai darbotos,
līdzi nepieciešams ņemt savus materiālus atbilstoši nodarbības tēmai. Tālrunis informācijai 63321311
Attīstošās nodarbības pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām kopā ar vecākiem. Pirmā
nodarbība 14.martā pl.14.00.Vada Liene Benefelde. Pieteikšanās un papildus informācija 63321311 vai 29715816.
Veselīga uztura kluba nodarbības katru piektdienu pl.15.00. Vada Evita Cēre.
Masāžas. Masiere Tija Timofejeva. Pieteikšanās pa t.28250632.
Pēdu aprūpe. 28.martā, 4.,5.aprīlī pēdu aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t.63321311.
Bērnu ārsti
7.aprīlī no pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra bērnus bez maksas konsultēs Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas bērnu gastroenteroloģe Dr. Gunta Zirnīte 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.
ART OF LIVING (Dzīves māksla). Pamatkurss. 27.-30.marts Skrundā, Skrundas kultūras namā.
Kursā ar elpošanas vingrinājumu, jogas un meditācijas palīdzību uzzināsiet, kā
uzlabot veselību un miegu, atbrīvoties no stresa, nemiera un spriedzes, iegūt ticību saviem spēkiem, uzlabot attiecības ar
līdzcilvēkiem, efektīvi risināt sadzīves problēmas. Kursu vadīs Līga Krustkalna. Kursu laiki: 27.martā 18.30-21.00;
28.martā 18.30-21.00; 29.martā 10.00-15.30; 30.martā 10.00-14.30. Dalība kursā: EUR 50.00; studentiem un pensionāriem
EUR 35.00. Atlaides atkārtotiem kursa apmeklētājiem. Iepriekšēja pieteikšanās un informācija - 29407389, info@artofliving.
lv, www.artofliving.lv
Bezmaksas grupu terapijas 16 nodarbību cikls „Kā dzīvot savādāk?” dusmu pārvaldīšanas un emociju pašregulācijas
prasmju nostiprināšanai un uzvedības izmaiņām pāra attiecībās.
Grupu terapijas nodarbības paredzētas cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams papildināt zināšanas savstarpēju veselīgu attiecību
veidošanas psiholoģijā, izzināt un izprast savu grūtību cēloņus un to novēršanas iespējas, mācīties atpazīt savu izturēšanos –
savas reakcijas, sajūtas, emocijas un domas, kas izraisa nevēlamu uzvedību un agresiju partnerattiecībās, mācīties uzņemties
atbildību par savām reakcijām un attieksmēm partnerattiecībās, nepieļaujot vardarbības izpausmes.
Grupā dalībnieki satiek citus cilvēkus, kuriem ir līdzīgas grūtības. Tas dod iespēju paraudzīties uz sevi it kā no malas un,
palīdzot citiem grupas dalībniekiem, risināt arī savas grūtības.
Nodarbības noritēs drošā vidē, kurā katrs grupas dalībnieks jūtas akceptēts kā individualitāte un varēs saņemt atbalstu un
palīdzību, meklējot resursus sevī.
Nodarbības notiks Skrundā, Kalēju ielā 4, AADC centra telpās vienu reizi nedēļā. Plānota kafijas pauze 10 – 15 min. Pieteikšanās pa t.29726237 vai 29657347.

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.

No 1.marta Skrundas kultūras namā ir apskatāma saldenieka, fotogrāfa,
viena no Saldus fotokluba ES DARU dibinātājiem Haralda Filipova kāzu
fotogrāfiju izstāde “Jā”.
8.martā pl.18.00 Skrundas kultūras namā VPDK “ Mežābele” draugu
koncerts “Pavasara mirklis dejā”. Koncertā piedalīsies kolektīvi no Ogres,
Tērvetes, Kabiles, Alsungas, Aizputes, Druvas, Kandavas, Snēpeles un
Skrundas.
8.martā pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē LJČ volejbolā D2
grupā meitenēm.
10.martā pl.17.30 Skrundas kultūras nama Saimes istabā Sieviešu klubiņa
nodarbība. Gatavosim pēcsvētku cienastu - cepumus.
12.martā pl.17.00 Skrundas kultūras namā mācīsimies adīt Brīnumputna
šalli http://www.ravelry.com/patterns/library/…. Līdzi jāņem dzija divās
krāsās - pamatam un spalvām, atbilstoša resnuma adatas un marķieri (vai
saspraužamās adatas). Nodarbību vadīs Agrita Rimkus. Dalības maksa EUR 2.00.
22.martā pl.14.00 Skrundas kultūras namā vīru vokālā ansambļa “Vecie
zēni” 25 gadu jubilejas pasākums.
25.martā pl.17.00 Skrundā pie piemiņas vagona atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
26.martā pl.20.00 Skrundas kultūras namā izrāde “Mīlestība līdz prāta
zudumam jeb pilnīgs sviests”, komēdija 2 cēlienos. Režisors: Ivars Lūsis.
Lomās: Roberto Meloni, Jūlija Ļaha, Jānis Reinis/ Dainis Porgants, JĀNIS
BUĶELIS un Laila Kirmuška. Biļetes iepriekšpārdošanā varēs iegādāties
no 10.marta Skrundas bērnu bibliotēkā. Biļešu cenas: EUR 6; 8;10.-.
3.aprīlī pl.13.30 Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos ar
rakstnieci Daci Judinu. Pasākums „Detektīvu klubs izbraukumā” ar aktiera
Andra Buļa piedalīšanos notiks Skrundas kultūras nama mazajā zālē. Visi
laipni gaidīti!

Rudbāržos

8.martā pl.22.00 Rudbāržu kultūras namā atpūtas vakars ar groziņiem,
veltīts sieviešu dienai. Ieeja - EUR 2.50. Spēlēs Ēriks no Liepājas. Galdiņus
rezervēt pa t.28651944.
25.martā pl.12.00 Rudbāržos pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
26.martā pl.15.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā tematisks pasākums ”Savstarpējās attiecības, kā tās uzlabot”. Būs iespēja noklausīties
lekciju par šo tēmu, aizpildīt anketas, pēc tam uzdot dažādus ar tēmu saistītus
jautājumus. Pasākumu vadīs jaunatnes lietu speciāliste Antra Bikše. Laipni
aicināti piedalīties!

Nīkrācē

6.martā pl.15.00 Nīkrāces saieta namā Jauniešu centrs aicina jauniešus
cept kūku, dekorēt telpas – gatavosimies saieta nama dzimšanas dienas
svinībām.
7.martā pl.15.00 Nīkrāces saieta nama dzimšanas dienas ballīte „Zili, zili
brīnumi”. Gaidīsim ciemiņus, tērpušos zilajā debesu krāsā. Lūdzam ņemt
līdzi labu un pavasarīgu noskaņojumu un nelielu cienastu svētku galdam.
8.martā pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā pašdarbnieku koncerts „Paņem
šo mirkli un noglabā sev…” kurā piedalās: sieviešu vokālais ansamblis
„Diantus”, Nīkrāces bērnu popgrupa, amatierteātris „Brinida”. Būs arī
viesi. Pēc koncerta pl.21.00 balle kopā ar Zani no Saldus. Pašdarbnieku
kolektīviem ieeja brīva, pārējiem - EUR 3.00.
12.martā pl.15.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu klubiņš aicina uz augļu
un sulu dienu. Gatavosim augļu salātus un runāsim par bērzu un kļavu sulām.
No 17. līdz 21.martam pl.11.00 Nīkrāces saieta namā skolēnu brīvlaikā
notiks pavasara radošās darbnīcas.
25.martā pl.16.00 atceres brīdis komunistiskā genocīda upuriem pie
piemiņas akmens Lēnās.

Raņķos

8.martā pl.16.00 Raņķu pasākumu zālē sieviešu dienai veltīts pasākums.
Ciemos pie mums būs friziere Liene. Runāsim par un ap matiem, kā arī
citām sievietēm nozīmīgām lietām.
25.martā pl.13.00 piemiņas brīdis pie represēto akmens Raņķos.
29.martā pl.16.00 Raņķu pasākumu zālē notiks novada 2.amatierteātru
svētki ”Es esmu kārs uz jokiem”. Svētku programma: 16.00 - svētku svinīga
atklāšana; 16.30 - 18.30 Jūsu priekam spēlēs Skrundas, Nīkrāces, Rudbāržu
un Raņķu amatierteātri; 19.00 svētku dienas svinīgs noslēgums. Mīļi gaidīts
ikviens skatītājs. Ieeja - brīva. Sīkāka informācija pie A.Zemes.

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo

Februāra mēnesī Jaunmuižā par prieku vecākiem pasaulē nākusi meitenīte Keita.
Lai mīlestības pilnas dienas vecākiem un mazulītei!
Mūžībā pavadīti 6 Skrundas novada iedzīvotāji.
Miršanas
datums

Vārds, uzvārds

Dzimšana, adrese

ALEKSANDRA KRASŅIKA

18.01.1927.
Amatnieku iela 9-6, Skrunda

02.02.2014.

VALDIS KALNS

08.10.1933.
Cieceres iela 6, Ciecere, Skrundas pag., Skrundas novads

08.02.2014.

LŪCIJA ALMA JURŠEVSKA

22.11.1923.
„Luturi”, Rudbāržu pag., Skrundas novads

09.02.2014.

ANNA ALVINA BALODE

04.09.1926.
Pērkona iela 8, Skrunda

08.02.2014.

ANDRIS KINASTS

02.08.1950.
Bērzu iela 1-3, Skrunda

21.02.2014.

ZELMA GRĪNBERGA

16.03.1930.
„Silenieki”, Snēpeles pag., Kuldīgas novads

26.02.2014.

