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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Kopā padarīts daudz labu darbu

Labdien, lasītāj!

Guna Skrebele, SIA „Skrundas
komunālās saimniecība” valdes
locekle
Šogad rudens mūs lutina ar
siltiem laika apstākļiem un bagātu,
tikai šim gada laikam raksturīgu
krāsu daudzveidību. Par ziemas
tuvumu atgādināja negantais vēju
uzbrukums, kas no ierastās ainavas
izrāvis pa kādam kokam vai aplauzis
zarus. Vēja dzītas, pārvietojušās arī
dažas saimniecības lietas, kuras
bija atrodamas iepūstas krūmos vai
kaimiņu sētā. Vēja trakajā skrējienā
ir cietušas arī ēkas, sagāzies
šķūnītis, norauta jumta seguma
sleja. Šāda dabas spēku pārbaude
norāda uz vājāko vietu konstrukcijās
vai arī uz kādu nesakārtotu lietu.
Gribu pateikt paldies Skrundas
komunālās saimniecības
darbiniekiem un iedzīvotājiem
par vēja postījumu likvidēšanu,
paldies arī sētniekiem, kuriem
rudenī un šajās pēc vētras
dienās bija īpaši daudz darba.
Skrundas komunālā saimniecība
iesaistījusies ne vienā vien projektā,
lai uzlabotu iedzīvotāju iespējas. Tā
Nīkrāces pagastā Dzeldā turpinās
ūdenssaimniecības projekts.
Paldies iedzīvotājiem par izrādīto
sapratni par projekta ieviešanas
laikā sagādātajām neērtībām.
Šobrīd ir noslēdzies iepirkums
par atkritumu apsaimniekošanu
Skrundas novadā, šo darbu
turpinās mūsu novadā jau iepazīts
uzņēmums „EKO KURZEME”.
Priecē cilvēku atsaucība akcijai
par maksājumu kārtošanu, uzsākot
jauno apkures sezonu. Gribu
atgādināt, ka nauda, ko iedzīvotāji
uzkrāj savu māju apsaimniekošanai,
tiks izmantota, vienojoties par
veicamajiem darbiem mājas
uzturēšanā. Diemžēl mājās, kurās
dzīvo iedzīvotāji, kas neveic kārtējos
maksājumus, uzkrājums neveidojas,
līdz ar to nav iespējams kvalitatīvi
veikt māju apsaimniekošanu. Katrā
situācijā ir jāuzklausa visas iesaistītās
puses un jāatrod kompromiss.
Tuvojoties ziemas sezonai, tiek
uzklausītas iedzīvotāju vajadzības,
meklēti risinājumi un iespējas palīdzēt
neatliekamu jautājumu risināšanā.
Ceru uz labu sadarbību! Daudz
gaišuma, sirsnības un mīļuma
ikvienam novēlu mūsu kopīgajos
svētkos – Latvijas dzimšanas dienā!
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Noslēgusies Skrundas novada pašvaldības izsludināto iedzīvotāju iniciatīvas projektu „Darīsim kopā”
realizācija. Jau divus gadus Skrundas
novada pašvaldība budžeta ietvaros
atvēl finanšu līdzekļus, lai iedzīvotāji
realizētu idejas, kas uzlabo apkārtējo
dzīves kvalitāti. 2013. gadā tika īstenoti deviņi projekti. Katram pašvaldība
atvēlējusi 500 latu.
Projekts „Kopā varam, kopā
darām!”
Projekta realizētāji bija divu Skrundas
daudzdzīvokļu māju Saldus ielā 4 un 4a
komanda, kura, apvienojot spēkus un
prātus, Lielās talkas laikā nojauca pussabrukušos malkas šķūnīšus. Tie nedarīja
godu pilsētas centra māju sētai. Nu malkas novietne ir ieguvusi jaunu izskatu, un
vienpadsmit dzīvokļu iedzīvotājiem ir
iespēja novietot malku un citus sadzīves
priekšmetus, kas ikdienā nav nepieciešami, lai pagalms būtu sakopts.
Projekts „Paēnā”
Domu biedru grupa „Mēs varam” no
Raņķiem jau sen bija nolēmusi, ka ir
jāpievērš uzmanība drošībai pirmsskolas
vecuma bērnu rotaļu laukumā. Vecajās
nojumēs bija bīstami uzturēties. Lai
mazie raņķenieki rotaļu laukumā varētu
justies droši un patverties no vēja, lietus
un spožajiem saules stariem, bija nepieciešama jauna nojume. Nu jaunā nojume
ne tikai rada patvērumu, bet arī priecē
iedzīvotājus, jo vēl viena vieta pagasta
centrā ir sakopta.
Projekts „Vēstures istaba”
Nīkrāce pirmo reizi rakstos ir minēta
jau 13. gadsimtā, tamdēļ iedzīvotāju
interešu kopa „Nīkrāces pagastam” vēlas
par savu pagastu apkopot vēstures liecības un tās eksponēt izveidotajā vēstures
telpā Nīkrāces pagasta pārvaldes ēkā , lai
skolu jaunatnei, pagasta iedzīvotājiem
un citiem interesentiem būtu iespēja atklāt Nīkrāci no jauna. Nīkrāces esošie un
bijušie iedzīvotāji tiek aicināti papildināt
ekspozīciju.
Projekts „Teikas”
Lielākajā daudzdzīvokļu mājā Raņķu
pagastā, kurā dzīvo ap 50 iedzīvotāju,
ir izremontētas kāpņu telpas. Par iegūto

Ziedo Rudbāržu baznīcai

26.oktobrī Rudbāržu tautas namā
notika Labdarības koncerts, kura
mērķis bija savākt līdzekļus Rudbāržu evanģēliski luteriskās baznīcas
torņa un sakristejas atjaunošanai.
Visiem ziedotājiem tika dāvāts jauks un
sirsnīgs koncerts, kurā uzstājās novada
dziedātāji, dejotāji un amatierteātra
aktieri. Rudbāržu evanģēliski luteriskā
baznīca, kurai šogad aprit 107 gadi, ir
viena no mazākajām baznīcām Latvijā.
Ir svarīgi kopt, atjaunot un saglabāt
baznīcu kā kultūrvēsturisku ēku, lai tā
kalpotu arī nākamajām paaudzēm.
Labdarības koncertu organizēja un
vadīja Mirdza Pilskunga un Svetlana Rudzīte. Īpašs paldies Janai Kozjurai, Ditai
Ņuņēvicai, Mārītei Āboliņai, Dagnijai
Grundbergai un Indulim Gūtmanim.
Pasākuma atbalstītāji: Rudbāržu tautas
nams un Rudbāržu evanģēliski luteriskā
draudze. Pasākuma noslēgumā Skrundas
novada Domes priekšsēdētāja Nellija
Kleinberga sacīja: „Rudbāržu ļaudis var
lepoties ar savu veikumu un uzņēmību.
Ja cilvēks patiesi tic, tad viņam viss ir
pa spēkam.”
Rudbāržu evaņģēliski luteriskās
draudzes vārdā sakām paldies visiem
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Pie Cieceres avotiņa nu ir ērta piekļūšana. Ūdens labās kvalitātes dēļ to ņem cilvēki no dažādām Latvijas vietām,
arī Skrundas novada iedzīvotāja Daina Frickopa.
finansējumu ne tikai nolīdzinātas un zobs ir skāris padomju laikos celtās Nīkrāces pagasta „Krastmalās” ir apnokrāsotas sienas koridoros, bet arī sa- daudzdzīvokļu mājas. Arī mājas Kušaiņu vienojušies, lai uzlabotu savu kāpņu
remontētas ārdurvis. Tā kā remontējamā ielā 2 koridora stiklu bloki apdraudēja telpu un to padarītu drošāku arī tumšajā
teritorija bija liela, tad arī paši mājas mājas iemītniekus. Nu ar uzņēmīgu diennakts laikā. Tikai apvienojoties un
iedzīvotāji no apsaimniekošanas naudas mājas iedzīvotāju iniciatīvu ir likvidēti sadalot pienākumus, darba solis ritēja
atvēlējuši kādu artavu, lai sasniegtu bīstami stiklu bloki koridorā un pilnībā raiti- nokrāsotas sienas un griesti, salaprojektā izvirzītos mērķus.
pārveidota koridora siena. Tagad vējš, botas logu rūtis un durvis, kā arī lievenis
sniegs, lietus un aukstums netiks ko- nakts stundās kļuvis gaišāks, visā mājā
Projekts „Avotiņš”
Sakopto ūdens ņemšanas vietu, kas ridorā ,un tas veicina mājas, drošību, valda omulība.
atrodas pie Cieceres upes Skrundas pa- siltumnoturību un arī vizuālo tēlu.
Projekts „Es- sabiedrībā”
gastā, zina teju ikviens Skrundas un tās
Projekts „Mēs skolai”
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa, kas ikapkārtnes iedzīvotājs, arī daudzi cilvēki
Vidusskolas domubiedru grupa ir dienā veic veco ļaužu aprūpi Skrundā, ar
no citām Latvijas vietām, kas savu ceļu lepna par savu skolēnu sasniegumiem projekta finansiālu atbalstu ir izveidojuši
mēro uz Liepājas pusi. Projektā iesais- sportā, kultūrā, zinātnēs. Lai arī citi sakoptu vietu un uzbūvējuši lapeni, kur
tītie jau daudzus gadus sakopšanas un varētu novērtēt iegūtās godalgas, tās ir Skrundas veselības un sociālās aprūpes
avotiņa apkārtnes uzturēšanas darbus pienācīgi jāeksponē, tādēļ tika izveidots centra klienti un to tuvinieki var satikties
veikuši brīvprātīgi. Ar projekta atbal- liels stends un izremontēta telpa pie vai ģimenes ārstu pacienti var pasēdēt un
stu un čaklo iedzīvotāju rokām visiem sporta zāles. Nu sasniegumi gozējas atpūsties, patverties no saules stariem vai
pazīstamā vieta atjaunota pilnībā, un nu saules gaismā, priecē skolēnus un citus negaidītām lietus brāzmām. Vēl viena
ūdens ņemšana ir ērtāka.
vieta Skrundas centrā ir uzlabota.
skolas viesus.
Teksts – Zane Eglīte
Projekts „Kušaiņu skatlogs”
Projekts „Krastmalas”
Foto – Ieva Benefelde
Daudzos bijušo kolhozu centros laika
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji
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Skrundas novada pašvaldība nodod
sabiedriskai apspriešanai ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju

labas gribas cilvēkiem, kuri rīkoja un
piedalījās labdarības pasākumā. Paldies
Rudbāržu uzņēmējiem un iedzīvotājiem,
Skrundas uzņēmumiem: SIA„Pindstrup
Latvia”, SIA „Viesturi AZ”, SIA ”Arfos”, veikalam „Ziedkātiņi”, Skrundas
evaņģēliski luteriskajai draudzei, kā arī
individuālajiem ziedotājiem. Labdarības
pasākumā tika saziedoti 308, 78 Ls.
Teksts - Svetlana Rudzīte
Foto – Ieva Benefelde

RUDBĀRŽI
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24.10.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.9,
29. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana notiek no 01.11.2013.
līdz 29.11.2013.
Ar Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var iepazīties www.skrundasnovads.lv, kā arī Skrundas novada domē (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas
nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu
pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces
pag., Skrundas nov., LV-3320) darba laikā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21.11.2013. pl.17.00 Skrundas
kultūras namā (Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326).
Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e-pastu: zane.eglite@
skrunda.lv vai adresi: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 līdz
29.11.2013.
Sabiedriskā apspriede notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu
izstrāde 2014.-2020.” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 ietvaros.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2013 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Skrundas novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Skrundas novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk
- palīdzība), tās iedzīvotājiem; kārtību,
kādā personas reģistrējamas palīdzības
reģistrā un izslēdzamas no tā, kā arī
nosaka to personu loku, kas ir tiesīgas
saņemt palīdzību.
2. Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz
šādu palīdzību:
2.1. izīrē pašvaldībai piederošus vai
valdījumā esošus dzīvokļus (turpmāk
tekstā - dzīvojamās telpas);
2.2. izīrē sociālos dzīvokļus vai sociālās dzīvojamās telpas;
2.3. nodrošina ar pagaidu dzīvojamām
telpām;
2.4. sniedz palīdzību īrētu dzīvojamo
telpu apmaiņā pret citām īrējamām dzīvojamām telpām.
3. Pašvaldības institūciju kompetence
palīdzības sniegšanā:
3.1. lēmumus par personu reģistrēšanu
palīdzības saņemšanai dzīvojamo telpu
izīrēšanas jautājumu risināšanā, izslēgšanu no reģistra, par dzīvojamo telpu
izīrēšanu un pagaidu dzīvojamo telpu ierādīšanu pieņem Skrundas novada dome
pēc Dzīvokļu komisijas ierosinājuma;
3.2. lēmumu un sociālās dzīvojamās
telpas statusa noteikšanu un sociālo
dzīvojamo telpu izīrēšanu pēc Dzīvokļu
komisijas ierosinājuma pieņem Skrundas
novada dome.
4. Personas tiesības saņemt palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā nosaka
likumi “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, “Par dzīvojamo telpu
īri”, “Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām”, “Par
namīpašumu denacionalizāciju Latvijas
Republikā”, “Par namīpašumu atdošanu
likumīgajiem īpašniekiem”, “Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Skrundas novada pašvaldības
24.11.2011. saistošie noteikumi Nr.
7/2011 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas
kārtību” un šie noteikumi.
II. Personas, kurām ir tiesības uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
5. Papildus šo noteikumu 4.punktā
nosauktajos likumos noteiktajām personām, tiesības uz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā ir:
5.1. personām, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam
atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz
īpašuma tiesību atjaunošanai, ja viņu vai
viņu ģimenes locekļu īpašumā nav citas
dzīvojamās telpas, turklāt, ja:
5.1.1. tās ir maznodrošinātas personas;
5.1.2. tās ir personas, kuras sasniegušas LR likumos noteikto vecumu, kas
dod tiesības uz vecuma pensiju;
5.1.3. tās ir personas, kuras ir 1.vai 2
grupas invalīdi;
5.2. maznodrošinātām personām,
kuras īrē vai arī lieto tādu dzīvojamo
telpu, ka vienā istabā jādzīvo dažāda
dzimuma personām, kas vecākas par
deviņiem gadiem, (izņemot laulātos),
vai kuru īrētā dzīvojamā telpa saskaņā
ar speciālistu atzinumu par tehnisko stāvokli nav piemērota dzīvošanai, un kuru
īpašumā vai lietošanā nav citu dzīvojamo
telpu, turklāt ja:
5.2.1. tās ir personas, kuras audzina
bērnu invalīdu;
5.2.2. tās ir pensijas vecuma personas, kurām nav apgādnieku darbspējīgā
vecumā;
5.2.3. tie ir invalīdi, kuriem nav apgādnieku darbspējīgā vecumā;
5.2.4. tās ir personas, kuru ģimenē ir
trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;
5.2.5. ar atsevišķu istabu nav nodrošināta persona, kurai tā nepieciešama
sakarā ar slimības raksturu;
5.2.6. tās ir personas, kuras vienas
pašas audzina nepilngadīgu bērnu un
kurām nav kopīga saimniecība ar citu
darbspējīgu personu;
5.3. personām, kuras nav deklarējušas
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dzīvesvietu Skrundas novadā, bet kuras
uzaicinātas strādāt Skrundas novadā kā
speciālisti valsts un pašvaldības funkciju
nodrošināšanai;
5.4. personām, kuras nav minētas šo
noteikumu iepriekšējos punktos, bet
kuras iesniegušas motivētu iesniegumu
par nodrošināšanu ar dzīvojamo telpu un
Dzīvokļu komisija, izvērtējot konkrētos
apstākļus, pieņēmusi lēmumu par nepieciešamību sniegt palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā.
6. Pašvaldība sniedz palīdzību tikai
palīdzības reģistrā iekļautām personām
reģistrācijas secībā šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus,
kad personas īrētā vai īpašumā esošā
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kas
atradās Skrundas novadā, ir gājusi bojā
vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes
vai avārijas rezultātā, turklāt persona
ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
stihiskās nelaimes vai avārijas ir iesniegusi Dzīvokļu komisijā iesniegumu par
nepieciešamo palīdzību.
7. Ja personas īrētā vai īpašumā esošā
dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir
gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas
nelaimes vai avārijas rezultātā un pašvaldība nevar šo personu uzreiz nodrošināt
ar dzīvojamo telpu (jo nav brīvu neizīrētu dzīvojamo telpu), personu nodrošina
ar pagaidu dzīvojamo platību.
8. Pašvaldība nesniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personām:
8.1. ja personas īpašumā ir likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 16.panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga
dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa;
8.2. ja tās pēdējo piecu gadu laikā devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts
vai pašvaldības dzīvokli citai personai un
noslēgušas ar šo personu vienošanos par
dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai devušas piekrišanu dzīvokli
pārdot vai citādi atsavināt un darījuma
rezultātā zaudējušas lietošanas tiesības
uz attiecīgo dzīvokli;
8.3. ja tās piecu gadu laikā pasliktinājušas savus dzīvokļa apstākļus, apmainot
to pret mazāku vai, iemitinot īrētajā
dzīvoklī radiniekus (izņemot laulāto un
nepilngadīgos bērnus) un citas personas,
kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana;
8.4. ja tās piecu gadu laikā atsavinājušas viņu īpašumā esošu dzīvojamo māju
vai dzīvokļa īpašumu.
III. Reģistrācijas kārtība pašvaldības
palīdzības saņemšanai, izslēgšana no
reģistra un pārreģistrācija citā palīdzības
reģistrā
9. Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību, iesniedz Skrundas novada Domes Dzīvokļu komisijai vienota
parauga iesniegumu (pielikumā Nr.1) un
dokumentus, kas apliecina, ka šī persona
ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību.
Iesniegumā norādāmi iespējamie personai vēlamie pašvaldības palīdzības veidi,
kā arī persona ar savu parakstu apliecina:
9.1. ka personai īpašumā nav likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 16.panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga
dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa;
9.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav
devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto
valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un nav noslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas
tiesību izbeigšanu vai devusi piekrišanu
dzīvokli pārdot vai citādi atsavināt un
darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas
tiesības uz attiecīgo dzīvokli.
9.3. ka tā piecu gadu laikā pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus, apmainot
to pret mazāku vai, iemitinot īrētajā
dzīvoklī radiniekus (izņemot laulāto un
nepilngadīgos bērnus) un citas personas,
kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana;
9.4. ka tā piecu gada laikā nav atsavinājusi sev piederošu dzīvojamo māju
vai dzīvokļa īpašumu.
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10. Persona apliecina tiesības saņemt
palīdzību un var pievienot iesniegumam
šādus dokumentus:
10.1. dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu
(ja tāds ir);
10.2. personas, kuras tiek izliktas no
dzīvokļa - spēkā stājušos tiesas sprieduma par izlikšanu no dzīvokļa, kopiju,
uzrādot oriģinālu;
10.3. pensionāri - vecuma vai izdienas
pensionāra apliecības kopiju, uzrādot
oriģinālu;
10.4. politiski represētas personas politiski represētās personas apliecības
kopiju, uzrādot oriģinālu;
10.5. invalīdi - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk- VDĀK) izziņas kopiju, uzrādot
oriģinālu;
10.6. repatrianti - repatrianta izziņu,
uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par
repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku
pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
10.7. bāreņi un bez vecāku gādības
palikušie bērni - uzrāda apliecību bāreņu
un bez vecāku gādības palikušo bērnu
sociālo garantiju nodrošināšanai (vai
iesniedzot tā kopiju);
10.8. avārijas stāvoklī esoša dzīvokļa īrnieki - kompetentas institūcijas
izsniegtu dzīvojamās telpas tehniskā
stāvokļa novērtēšanas atzinuma kopiju;
10.9. personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas atbrīvojuma izziņas (veidlapa A) kopiju,
uzrādot oriģinālu
11. Personas iesniegtos dokumentus
pašvaldības palīdzības saņemšanai izskata un lēmumu par personas atzīšanu
par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību
un iekļaušanu tā veida palīdzības reģistrā, kāds norādīts personas iesniegumā,
pieņem Skrundas novada Dome pēc
Dzīvokļu komisijas ierosinājuma.
12. Persona tiek reģistrēta dzīvokļa
jautājumu risināšanā sniedzamās pašvaldības palīdzības reģistrā (turpmāk —
palīdzības reģistrs), ja tā iesniegusi visus
nepieciešamos dokumentus un atzīta par
tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību.
13. Par pieņemto Skrundas novada
Domes lēmumu par palīdzības sniegšanu
(nesniegšanu) dzīvokļu jautājumu risināšanā personai rakstveidā paziņo likumā
noteiktajā kārtībā, izskaidrojot lēmuma
apstrīdēšanas kārtību Administratīvajā
rajona tiesā.
14. Pamatojoties uz Skrundas novada
Domes pieņemto lēmumu, palīdzības
reģistrus iekārto un ierakstus tajā izdara
pašvaldības noteikts darbinieks, pēc
Domes lēmuma izrakstu saņemšanas.
15. Palīdzības reģistrā tiek izdarīts
ieraksts par noteiktajiem pašvaldības
palīdzības veidiem atbilstoši likuma „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
8.panta noteiktajā kārtībā.
16. Personas reģistrējamas palīdzības
reģistrā tādā secībā, kādā tās iesniegušas
pašvaldībai iesniegumu un visus šo
noteikumu 3.3.punktā norādītos attiecīgajai palīdzības pieprasītāju kategorijai
atbilstošos dokumentus, kas apliecina
personas tiesības saņemt pašvaldības
palīdzību.
17. Par katru personu palīdzības reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:
17.1. reģistrētās personas vārds un
uzvārds;
17.2. datums, kad pieņemts domes
lēmums par palīdzības saņemšanu;
17.3. personas kārtas numurs palīdzības reģistrā;
17.4. deklarētās dzīvesvietas adrese,
faktiskā dzīvesvieta, ja tā atšķiras no
deklarētās;
17.5. ziņas par ģimenes locekļiem un
nepieciešamo istabu skaitu, ja ir norādīts.
18. Dzīvokļa komisija pieņem lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības
reģistra gadījumos, ja:
18.1. persona iesniegusi rakstisku
iesniegumu par atteikšanos no palīdzības
saņemšanas;
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18.2. persona sniegusi nepatiesas
ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
pašvaldības palīdzības saņemšanai;
18.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par
pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai;
18.4. persona saņēmusi iesniegumā
norādīto palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
19. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms
personas izslēgšanas no palīdzības reģistra tai nosūta rakstveida paziņojumu.
IV. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība
20. Pašvaldībai piederošo neizīrēto
dzīvojamo telpu uzskaiti veic Skrundas
novada pašvaldības Dzīvokļu komisija.
21. Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu atbrīvošanos šo telpu
apsaimniekotājs septiņu dienu laikā
paziņo pašvaldībai un pašvaldības izveidota komisija apseko dzīvojamo telpu
un, ja tā atzīta par apdzīvošanai derīgu,
dzīvokļu komisija to ņem uzskaitē kā
neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo
telpu sarakstā.
22. Neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā
iekļaujama šāda informācija:
22.1. dzīvojamās telpas adrese, dzīvokļa statuss;
22.2. dzīvojamās telpas platība, istabu
skaits, stāvs, kurā šī telpa atrodas;
22.3. dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis;
22.4. dzīvojamās telpas īres maksa.
23. Neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā
iekļautā informācija ir pieejama ikvienai
personai, kura reģistrēta palīdzības reģistros vai, kurai šāda palīdzība sniedzama
neatliekami.
24. Lēmumu par dzīvojamo telpu
piedāvāšanu īrēšanai konkrētām personām pieņem Dzīvokļu komisija, ņemot
vērā personu kārtas numuru palīdzības
reģistrā, un likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikto
dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību. Ja
persona piekrīt konkrētās dzīvojamās
telpas īrēšanai, pamatojoties uz personas
pašvaldībai adresētu iesniegumu, Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par īres
līguma slēgšanu ar šo personu.
25. Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu vispirms
piedāvā īrēt likumā par „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantā
minētajām personām, bet, ja šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās
īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā
īrēt šā likuma 14.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā
noteiktajā kārtībā. Ja arī šādas personas
nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā
atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu,
to piedāvā īrēt personām, kas reģistrētas
palīdzības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Priekšroka tiek dota tiem iedzīvotājiem,
kuri dzīvo attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, kurā atrodas brīvā dzīvojamā
telpa.
26. Personai piedāvā īrēt dzīvojamās
telpas, kas piedāvājuma izteikšanas
dienā iekļautas pašvaldības neizīrēto
dzīvojamo telpu sarakstā.
V. Sociālo dzīvokļu un dzīvojamo
telpu izīrēšana
27. Dzīvokļu komisija var pieņemt

lēmumu ieteikt Domei noteikt pašvaldībai piederošai dzīvojamai mājai vai
dzīvojamai telpai sociālās mājas vai
sociālā dzīvokļa (dzīvojamās telpas) statusu saskaņā ar likumu „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām”.
28. Sociālā dzīvokļa izīrēšana notiek
likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālām dzīvojamām mājām” un Skrundas novada pašvaldības 24.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr.7/2011 “Par
sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”
noteiktajā kārtībā.
29. Izīrējot dzīvokli vai dzīvojamo
telpu tiek sastādīts „Dzīvokļa pieņemšanas - nodošanas akts” (Pielikums Nr.4)
un īres līgums.
30. Iedzīvotājiem, kas īrē sociālo
dzīvokli, jāievēro „Sociālā dzīvokļa
lietošanas noteikumi” (Pielikums Nr.3).
VI. Palīdzības sniegšana īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu
31. Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamo telpu apmaiņā personām, kuras
īrē Skrundas pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo telpu un
vēlas to apmainīt pret mazāku dzīvojamo
telpu vai dzīvojamo telpu ar zemāku
maksu par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvot pirmajā
vai otrajā stāvā. Pašvaldībai ir tiesības
sniegt palīdzību dzīvokļu apmaiņā pret
citu dzīvokli arī gadījumos, lai uzlabotu
to īrnieku dzīves apstākļus, kuri godprātīgi pilda īres līgumu.
32. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret lielāku dzīvojamo
telpu vai telpu ar labāku labiekārtojuma
līmeni, ja tā ir parādā par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem
un nav noslēgusi vienošanos ar SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” par
parāda dzēšanu vai nepilda vienošanās
nosacījumus.
33. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā,
iesniedz Dzīvokļu komisijai iesniegumu
(Pielikums Nr.1). Personas iesniegtos
dokumentus izskata un lēmumu par personas dzīvojamo telpu apmaiņu, pieņem
Skrundas novada Dome pēc Dzīvokļu
komisijas ierosinājuma.
34. Ja dzīvojamo telpu apmaiņa uzreiz
nav iespējama, personas tiek reģistrētas
dzīvojamo telpu reģistrā iesniegumu
iesniegšanas secībā.
VII. Noslēguma jautājumi
35. Dzīvokļu komisija ir tiesīga veikt
dzīvojamo platību pārbaudi, par to sastādot „Apsekošanas aktu” (pielikums
Nr.2).
36. Dzīvokļu komisijas lēmumus
personas var apstrīdēt Skrundas novada
Domē, bet Domes pieņemtos lēmumus
Administratīvajā rajona tiesā.
37. Saistošie noteikumi tiek publicēti
Skrundas novada Domes bezmaksas
izdevumā „Skrundas novads”, kā arī
Skrundas novada Domes interneta mājas
lapā www.skrundasnovads.lv .
38. Noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja N.Kleinberga

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2013
“Grozījumi 2010. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2/2010
„Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta
kapsētu uzturēšanas noteikumi””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2/2010 „Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi”
(publicēti 2011.gada 8.aprīļa Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Skrundas novads”) šādus grozījumus:
1. Aizstāt 2.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50.-„ ar valūtas apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14”,
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2013.gada 1.novembris

2013.gada 24.oktobra domes sēde
Administratīvie
jautājumi
Dome nolēma piedalīties rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013.
gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” atklātajā konkursā projekta
“Laivu pievadceļa izbūve pie Ventas
Skrundā“ īstenošanai, projekta kopējās
attiecināmās izmaksas LVL 31 000.00
(trīsdesmit viens tūkstotis), no tām 10%
jeb LVL 3 100.00 (trīs tūkstoši viens
simts latu) pašvaldības līdzfinansējums.
Dome nolēma konceptuāli atbalstīt
biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” projekta „Samariešu atbalsts mājās”
realizāciju Skrundas novada pašvaldībā,
deleģējot biedrībai visaptverošu aprūpes
mājās pakalpojuma nodrošināšanu personām ar ierobežotu piekļuvi sociālās
un veselības aprūpes infrastruktūrai. Finansējuma avots – sociālai aizsardzībai
paredzētie budžeta līdzekļi.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 16 no 26.09.2013.- nedzīvojamo
telpu nomas tiesību Liepājas ielā 13,
Skrundā, Skrundas novadā, izsole.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pedagoģisko darbinieku Metodisko
apvienību vadītāju sarakstu 2013./2014.
mācību gadam no 01.10.2013.: Svešvalodu metodisko apvienību vadīs Irina
Fiļipova (Skrundas vidusskola), Matemātikas metodisko apvienību vadīs
Inguna Bloka (Skrundas vidusskola),
Pirmsskolas metodisko apvienību vadīs
Liene Alenceviča (O.Kalpaka Rudbāržu
pamatskola), Sporta metodisko apvienību vadīs Vaclovs Svažs (O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola), Sākumskolas metodisko apvienību vadīs Iveta Labunska
(O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola),
Dabaszinību metodisko apvienību vadīs
Inese Pickaine (Skrundas vidusskola).
Visiem noteiktā darba slodze 0.056.
Finansējuma avots – valsts mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kas iekļaujama izglītības iestāžu
tarifikācijas.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” maksas pakalpojumus
ar 01.01.2014. šādā apmērā:
DUŠA (tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību, un
citiem, uzrādot trūcīgās personas izziņu,
apkures sezonas laikā) – EUR 1.00
VEĻAS MAZGĀŠANA (tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu
apliecību, un citiem, uzrādot trūcīgās
personas izziņu) – EUR 1.50.
TRENAŽIERI

Pensionāriem un invalīdiem, uzrādot
atbilstošu apliecību – Bezmaksas;
Citiem interesentiem - 1 st. bez dušas
izmantošanas - EUR 1.50; 1 st. ar dušas
izmantošanu - EUR 2.00; abonements
(10 reizes) - EUR 13.50 bez dušas
izmantošanas, EUR 18.00 ar dušas
izmantošanu.
Dome izveidoja Skrundas pašvaldības
amatu sarakstā 2013.gadam amatu –
krāšņu kurinātājs -sētnieks, profesijas
kods 8182 04 (9613 01), nosakot normālu darba laiku (1.0 slodze) ar mēneša
darba algas likmi Ls 225.00 (divi simti
divdesmit pieci lati un 00 santīmi), un
papildināja Skrundas pašvaldības amatu
sarakstu 2013.gadam ar amatu – apkopēja, profesijas kods 9112 01, nosakot
nepilnu darba laiku (0.5 slodze) ar mēneša darba algas likmi Ls 100.00 (viens
simts lati un 00 santīmi). Finansējuma
avots – Skrundas novada pašvaldības
budžeta līdzekļi. Lēmums stājas spēkā
ar 01.11.2013.
Dome apstiprināja Skrundas bērnu,
Skrundas pilsētas, Antuļu, Rudbāržu,
Raņķu un Nīkrāces bibliotēkas maksas
pakalpojumus ar 01.01.2014.:
Pakalpojums

EUR

Kopēšana, izdruka (A4
formāta, vienai pusei)

0.14

Kopēšana, izdruka (A4
formāta, abām pusēm)

0.21

Kopēšana, izdruka (krāsaina, teksts)

0.28

Kopēšana, izdruka (krāsaina, attēls)

0.57

Skenēšana (par vienību)

0.28

Fakss

0.85

Dome noteica, ka Skrundas novada
vispārizglītojošo skolu 1.-9.klašu skolēniem pirmo divu lapu kopēšana vai
izdruka ir bezmaksas (ne vairāk kā 10
lapas mēnesī), nākamās - pēc noteiktā
izcenojuma, kā arī noteica, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Skrundas novada domes 29.09.2009.
sēdes (prot. Nr. 10, 29§) lēmums „Par
maksas pakalpojumu apstiprināšanu
bibliotēkām”.
Dome ievēlēja pašvaldības policistu
Normundu Eihi Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijā un izslēdza
no komisijas sastāva Evu Poli. Pēc
izdarītajām izmaiņām Skrundas novada
pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvs
ir šāds: Anda Vītola - komisijas priekšsēdētāja, Inga Freimane – komisijas
sekretāre, Dzintra Veģe – komisijas locekle, Aldona Zīdere - komisijas locekle,
Benita Lielāmere - komisijas locekle,

Rihards Brūveris - komisijas loceklis,
Normunds Eihe – komisijas loceklis.
Dome atcēla Skrundas novada domes
27.06.2013. sēdes (prot. Nr. 3, 9.§) lēmuma „Par Skrundas novada pašvaldības
komisijām” 1.punktu un ievēlēja Skrundas novada pašvaldības administratīvo
aktu strīdu komisijā domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu – komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu - komisijas loceklis,
administratīvo lietu nodaļas vadītāju
Ingu Freimani – komisijas locekle.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 22/2013 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrundas novada
iedzīvotājiem”, Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”,
Nr. 17/2013 „Grozījumi 2011.gada
22.septembra saistošajos noteikumos Nr.
6/2011 „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā””, Nr. 18/2013 „Grozījumi
2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Nodeva par Skrundas
novada pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu””, Nr. 19/2013 „Grozījumi
2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 „Skrundas pilsētas un
Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas
noteikumi””, Nr. 20/2013 „Grozījumi
2009.gada 26.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 11/2009 „Par licenču
izsniegšanas kārtību un maksimālajiem
vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem
Skrundas novadā, Nr. 24/2013 „Grozījumi 2011.gada 25.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2011 „Par pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem””.
Dome nolēma nodot publiskai apspriešanai Skrundas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un noteikt publiskās
apspriešanas termiņu no 01.11.2013.
līdz 29.11.2013., publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Skrundas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var
iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Skrundas novada pašvaldībā
(Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu
pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, LV-3323),
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324), Nīkrāces
pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320)
pašvaldības darba laikā; ar materiāliem
var iepazīties Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.
lv . Sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notiks 21.11.2013., pl.17.00 Skrundas
kultūras namā.

Nekustamā īpašuma
jautājumi
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus: Purva
ielā 3A, Skrundā, ar nosacīto cenu Ls
800.00 (astoņi simti latu), Pērkona ielā
8B, Skrundā, ar nosacīto cenu Ls 800.00
(astoņi simti piecdesmit latu), „Meža
Ozoliņi”, Rudbāržu pagastā, ar nosacīto
cenu Ls 1000.00 (viens tūkstotis latu),
kā arī apstiprināja pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas sēdes protokolu
Nr. 17 no 30.09.2013. un protokolu Nr.
18 no 07.10.2013.
Dome akceptēja, ka dzīvojamās mājas
„Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas
novada pašvaldības īpašumā esošajos
dzīvokļos siltumapgāde tiek veikta
daļēji, atslēdzot apkuri radiatoros un
saglabājot to stāvvados.
Dome izmainīja zemes gabala daļai
„Stari”, Rudbāržu pagastā, 0.5 ha platībā, lietošanas mērķi no 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz lietošanas mērķi
0104 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve, samazinot tīrumu un
atmatu platību no 9.6 ha uz 9.1 ha.
Dome sadalīja saimniecību „Mazpriedītes”, Rudbāržu pagastā, un atdalāmam
zemes gabalam 5.2 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Dižpriedes”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325. Zemes
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Dome sadalīja saimniecību
”Jaunmuižnieki”, Skrundas pagastā, un
atdalāmam zemes gabalam 1.7 ha platībā
piešķīra nosaukumu „Viļņi”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326, un
pievienoja saimniecībai „Viļņi”. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „METRUM”
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
no 16.08.2013. nekustamam īpašumam
„Mednieki”, Skrundas pagastā, atdalāmam zemes gabalam 48.2 ha platībā
piešķīra nosaukumu „Meža Mednieki”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamo īpašumu „Zīles” un
„Dambenieki”, zemes ierīcības projektu
zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome sadalīja saimniecību „Tīriņi”,
Raņķu pagastā,, un atdalāmam zemes
gabalam, platība 20.9 ha, piešķīra
nosaukumu „Upmalas”, Raņķu pagasts, Skrundas novads; zemes gabala

Dome atcēla Skrundas novada domes
26.09.2013. sēdes (prot. Nr. 8, 15.§)
lēmumu „Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces
apstiprināšanu”, apstiprināja Daci Buķeli par Skrundas novada dzimtsarakstu
nodaļas darbinieci ar 01.11.2013., kā arī
apstiprināja Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu (pielikums Nr.

1 uz 4 lpp.), un atzina par spēkā neesošu
Skrundas novada domes 26.11.2009.
sēdē (prot. Nr. 14, 5.§) apstiprināto
Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas
nolikumu.
Dome nolēma piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) finansēto projektu
atklātā konkursa „Siltumnīcefektu
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma in-

frastruktūrā” trešās kārtas ietvaros ar
projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”.
Pamatojoties uz Skrundas novada
pašvaldības nolikumu “Par Skrundas
novada domes apbalvojumu piešķiršanu
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” dome nolēma kopumā apbalvot
32 novada iedzīvotājus vai kolektīvus.
Sarakstu skatīt 4.lpp.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20/2013
“Grozījumi 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr.11/2009
„Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru
pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā””
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2009. gada 26. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2009 „Par licenču
izsniegšanas kārtību un maksimālajiem
vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem
Skrundas novadā” (publicēti 2011.gada
4.novembra Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Skrundas
novads”) šādus grozījumus:

SKRUNDA

1. Aizstāt 2.10.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 50„ ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 71.14” un
izteikt to vārdos kā „septiņdesmit viens
eiro, četrpadsmit centi”,
2. Aizstāt 6.1.1.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 1.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 1.42”,
3. Aizstāt 6.1.2.punktā valūtas apzī-

NĪKRĀCE

RAŅĶI

mējumu un skaitli „Ls 0.70” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 1.00”,
4. Aizstāt 6.1.3.punktā valūtas apzīmējumu un skaitli „Ls 6.00” ar valūtas
apzīmējumu un skaitli „EUR 8.54”,
5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada
01.janvārī.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja N.Kleinberga

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome piešķīra zemes vienībai 0.2
ha platībā, nosaukumu „Klūgu mežs”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, un
pievienoja īpašumam „Klūgu mežs”.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 1101
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kā arī piešķīra zemes vienībai
1.08 ha platībā nosaukumu „Valsts mežs
Rudbārži”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, un pievienoja īpašumam
„Valsts mežs Rudbārži”. Zemes gabala
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.

SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”
jautājumi
Dome nolēma atsavināt nekustamo
īpašumu Saldus ielā 6B, Skrundā, kas sastāv no zemes gabala 304.00 m2 platībā
un uz tā esošas būves – katlumājas ēka,
ieguldot to SIA „Skrundas komunālās
saimniecība” pamatkapitālā atbilstoši
SIA „VINDEKS”, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja, noteiktai tirgus
vērtībai LVL 900.00 (deviņi simti latu).
Dome atsavināja kustamo mantu –
deviņu katlumāju tehnoloģiskās iekārtas
– 96 (deviņdesmit sešas) vienības, kas atrodas Skrundas novadā, Skrundā: Saldus
ielā 6B, Lielā ielā 1A, Lielā ielā 4 (5),
Liepājas ielā 12, Liepājas ielā 45, Pils
ielā 4, Dārza ielā 6, Saldus ielā 15 un Liepājas ielā 6, ieguldot to SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” pamatkapitālā
atbilstoši LR UR mantiskā ieguldījuma
novērtēšanas ekspertes noteiktai tirgus
vērtībai LVL 52 690.00 (piecdesmit
divi tūkstoši seši simti deviņdesmit lati).
Dome piekrita, ka SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” ieķīlā A/S „SEB
banka” Sabiedrībai piederošo nekustamo
īpašumu – administratīvo ēku Stūra ielā
7, Skrundā, Skrundas novadā, un ēkai
pieguļošo zemi 842 m2, kredītlīnijas
atvēršanai LVL 40 000 (piecdesmit
tūkstoši latu) apmērā.

Dzīvokļu jautājumi
Dome vienu personu uzņēma dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispirms, bet vienu - vispārējā
kārtībā. Savukārt 4 personām piešķīra
dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz vienu
gadu, 2 personām, slēdzot īres līgumu
uz sešiem mēnešiem. Dome atļāva 1
personai mainīt dzīvokli Skrundas novadā, slēdzot īres līgumu uz vienu gadu.

Būvvaldē oktobrī lemtais

2013.gada 30.oktobra domes ārkārtas sēde
Administratīvie
jautājumi
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Būvprojekti
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Mehāniskās darbnīcas rekonstrukcija par lauksaimniecības noliktavu “Kapenieki”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt būvprojektu

Mehānisko darbnīcu būvniecība “Valdeķi” Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Akceptēt būvprojektu

Saimniecības ēkas būvniecība Ziedu ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā

Akceptēt būvprojektu

Būvniecības pieteikumi
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
Izsniegt plānošanas un
Rudbāržu ciemā, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā arhitektūras uzdevumu
(„Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” projekta ietvaros)

Biedrības Mini SD aktivitātes

Šogad Zupas virtuves darbu Skrundā organizē biedrība „Mini SD”. Biedrība nodibināta
š.g. pavasarī un 2013.gada 23.septembrī tā saņēmusi sabiedriskā labuma organizācijas
statusu. Līdz šim Zupas virtuve darbojās par iedzīvotāju un luterāņu draudzes ziedojumiem. Zupas virtuves darbu organizēja sociālā dienesta darbinieki un brīvprātīgie palīgi,
kuri šogad apvienojās biedrībā „Mini SD. Biedrība „Mini SD” 3.oktobrī ir noslēgusi
līgumu par labdarības programmas „Maizes rieciens” īstenošanu Skrundā. Labdarības
programmu finansē nodibinājums „Borisa un Ināras Teterovu fonds” ar mērķi dot iespēju
trūcīgām un maznodrošinātām personām saņemt regulāru, siltu maltīti. 2013./2014. gada
rudenī un ziemā Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunās programmas “Maizes rieciens”
ietvaros 49 labdarības organizācijas vidēji nedēļā sniegs siltu maltīti 4200 trūcīgām personām un 300 mazaizsargātām personām, izdalot gandrīz 500 000 porciju visos Latvijas
novados. Skrundā šās programmas ietvaros ir paredzēts izdalīt 780 porcijas mēnesī.

NĪKRĀCE
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RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Skrundas novada pašvaldība 16.novembrī pl.18.00 Skrundas
kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai
veltītajā pasākumā pasniegs apbalvojumus

2013.gada 1.novembris

Notikumu kalendārs
Skrundā

Ar Goda balvu apbalvos:
Rūtu ĒĶI, Skrundas profesionālās vidusskolas direktore – par mūža ieguldījumu izglītībā, Skrundas profesionālās vidusskolas izaugsmē un nesavtīgo mīlestību pret savu zemi, novadu un līdzcilvēkiem;
Gaļinu RUBEŽNIECI, medmāsa p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu
darbu veselības aprūpē,
Vilmu DADEIKU, Skrundas vidusskolas angļu valodas skolotāja – par mūža ieguldījumu pedagoģijā (45 darba gadi);
Austru OSVALDI, pensionāre – par ilggadēju darbošanos Rudbāržu folkloras kopā, pašaizliedzīgu palīdzību pensionāriem
un aktīvu darbību Rudbāržu ev. lut. draudzē;
Ivaru EŅĢELI, VAS „Latvijas Dzelzceļš” elektroniķis – par ieguldījumu Skrundas piemiņas vagona izveidē un patriotismu
novada kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā;
Vilni EGLĪTI, autobusa šoferis Nīkrāces pagastā – par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu, atsaucību, sapratni un iejūtību pret
cilvēkiem;
Āriju GŪRAITI, medicīnas māsa Ritas BRŪDERES ģimenes ārsta praksē – par mūža ieguldījumu medicīnā, atsaucību
un iejūtību pacientu aprūpē.

Pateicības rakstu pasniegs:
Sandrai BALCEREI, Antuļu bibliotēkas vadītāja – par aktīvu darbību kultūras jomā, iesaistot vietējos iedzīvotājus līdzdarboties kultūras aktivitātēs, organizējot tikšanos ar Latvijā pazīstamiem kultūras un mākslas cilvēkiem;
Andrim ŅUŅĒVICAM, Skrundas vidusskolas sargs – par pašaizliedzīgu un apzinīgu sava darba veikšanu, par aktīvu
darbošanos sport;,
Ārijai MATVIJENKO, Skrundas vidusskolas apkopēja – par apzinīgu pienākumu veikšanu un radošu pieeju ikdienas darbā;
Astrai ANDERSONEI, Skrundas vidusskolas apkopēja – par apzinīgu pienākumu veikšanu un radošu pieeju ikdienas darbā;
Ingūnai BERGAI, Skrundas vidusskolas direktora vietniece informātikas jomā, informātikas, ekonomikas un programmēšanas skolotāja – par profesionālu darbību un konsultēšanu skolēnu mācību firmas izveidē, par aktīvu darbību projektā
„Pieslēdzies Latvija”;
Mirdzai LIEKMANEI, pensionāre – par aktīvu darbību pensionāru klubiņā „Atvasara”, atsaucību, organizējot pasākumus
Sieksātē;
Raimondam RUDZĪTIM, autobusa šoferis Rudbāržu pagastā – par iniciatīvu un atbildību, veicot apkārtnes sakopšanas
darbus Rudbāržos, rūpēm par pašvaldības tehnikas uzturēšanu kārtībā, par ieguldījumu ikdienas darbā;
Ingai PUMPURIŅAI, p/i „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” psiholoģe – par pašaizliedzīgu, profesionālu psihologa darbu,
par grupu nodarbību ieviešanu un attīstīšanu dažādai mērķauditorijai;
Ingai FLUGRĀTEI, Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja – par ieguldījumu un radošu pieeju pilnveidojot
un ilgtermiņā attīstot Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas darbu, skolu iesaistīšanu projektos;
Raņķu folkloras kopai – par ilggadēju tautas tradīciju uzturēšanu un popularizēšanu;
Indulim GŪTMANIM, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas saimniecības daļas vadītājs – par atsaucību un izpalīdzību, veicot
pasākumu muzikālo apskaņošanu Rudbāržos, pašaizliedzīgām rūpēm par jauniešu izklaidi;
Jolantai ZONNENBERGAI, „Zupas virtuves” pavāre Rudbāržos – par pašaizliedzīgu darbu, rūpējoties par „Zupas virtuvi”
Rudbāržos;
SIA „CandyHappines”, skolēnu mācību uzņēmums, kurā darbojas Zane STEPANOVA, Anna BIVBĀNE, Ineta KRONBERGA, Linda LASMANE – par skolēnu mācību uzņēmuma izveidi un radošu pieeju Skrundas vārda popularizēšanā,
Annai CELMIŅAI, pašvaldības iedzīvotāja – par nesavtīgu un aktīvu darbošanos „Zupas virtuves” organizēšanā Skrundā;
Genovaitei MONTIKAI, pašvaldības iedzīvotāja – par nesavtīgu un aktīvu darbošanos „Zupas virtuves” organizēšanā
Skrundā;
Inesei IVĀNEI, biedrības „Ventas krasti” vadītāja – par aktīvu darbību, sagatavojot un realizējot dažādus projektus, labdarības pasākumu organizēšanu;
Mirdzai un Ansim ROĶIEM, pensionāri – par rūpēm un gādību, ieguldot savu darbu „Zupas virtuves” organizēšanā Skrundā;
Jolantai GERTKEI, grāmatvede Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā – par atsaucību un lielu atbildības
sajūtu, veicot savus darba pienākumus, kā arī neliedzot profesionālus padomus grāmatvedībā;
Annai SKARPAI, audēju kopas vadītāja Skrundas kultūras namā – par ilggadēju darbu lietišķajā mākslā, par dalību LEADER
starpvalstu sadarbības projektā „Rokdarbi”, kā arī jaunās paaudzes iesaistīšanu lietišķajā mākslā;
Dainai BADOVSKAI, pašvaldības iedzīvotāja – par ieguldījumu piemājas saimniecības lauksaimniecības produktu ražošanā
un realizācijā;
Baibai SKUDRĒVICAI, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” skolotāja – par ilggadēju, pašaizliedzīgu
un radošu darbu pirmsskolas izglītības iestādē;
Inai LEONAI, Skrundas Bāriņtiesas sekretāre – par pašaizliedzību un rūpēm audžuģimeņu kustības attīstībā Skrundas novadā;
Vijaram ŠVĀNBERGAM, Kuldīgas novada sporta skolas treneris – par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā, atsaucību un
iejūtību līdzcilvēku aprūpē un integrēšanu sabiedrībā;
Gaidai RUTKAI, friziere Skrundā – par radošu un pašaizliedzīgu darbu, iejūtību un izpalīdzību.

Svecīšu vakari novada kapsētās
3.novembrī Svecīšu vakars Nīkrāces
pagastā, Lēnu Katoļu baznīcas kapsētā
pl.15.00. Citās Nīkrāces pagasta kapsētās
24.novembrī iedzīvotāji aicināti aizdegt
piemiņas uguntiņas tuviniekiem sev pieņemamā laikā.
9.novembrī Svecīšu vakars Rudbāržu pagastā. Vecsieksātes kapsētā

pl.13.00, Bākūžu kapsētā pl.13.30, Sprīžu kapsētā pl.14.00, Ļudikas kapsētā
pl.15.00, Krogarāju kapsētā pl.16.00.
24.novembrī Svecīšu vakars Raņķu
pagastā, Irbes, Priednieku, Mazgaraušu
kapsētās pl.16.00.
30.novembrī Svecīšu vakars Skrun-

Novada dzimtsaraksts ziņo

Oktobra mēnesī piedzimusi skrundeniece Karīna un Skrundas pagastā puisītis
Emīls. Apsveicam vecākus! Lai mazuļi aug veseli un mīlēti!
Mūžībā aizgājuši 5 Skrundas novada iedzīvotāji:
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas
datums

VLADIMIRS DMITRIJEVS

10.06.1954.
Saldus iela 21-3, Skrunda, Skrundas
novads

06.10.2013.

IVANS GIĻEVIČS

13.09.1951.
Ventas iela 4-23, Raņķi, Raņķu pag.,
Skrundas novads

07.10.2013.

VILNIS REIHLERS

14.06.1945.
„Ziedkalni”, Rudbāržu pag., Skrundas
novads

11.10.2013.

LUDVIGS VITKAUSKS

10.01.1968.
Ziedu iela 4-2, Dzelda, Nīkrāces pag.,
Skrundas novads

13.10.2013.

VILMA OLGA
KALNAKĀRKLE

09.04.1932.
Oskara Kalpaka iela 7A-6, Skrunda,
Skrundas novads

26.10.2013.

Atvainojamies par kļūdu novada laikraksta septembra izdevumā!
Kļūdas labojums; ULDIS ANDERSONS dzimis 1966. gada 14.maijā.

dā, Sila kapsētā pl.16.00, Skrundas baznīcas kapsētā pl.17.00. Tuvinieku atceri
muzikāli papildinās Guntis Skuja, Gunars
Kristvalds un Mārtiņš Pētersons no Aizputes. Citās Skrundas pagasta kapsētās iedzīvotāji aicināti aizdegt piemiņas uguntiņas
tuviniekiem sev pieņemamā laikā.
SEB banka informē
No novembra tiek mainīts SEB bankas
izbraukuma vizīšu grafiks Skrundā. Turpmāk konsultācijas būs pieejamas 1 reizi
mēnesī. Izbraukuma vizīšu grafiks: 25.novembtī, 9.decembrī, 2014.gada 27.janvārī.
Pieņemšanas laiks no 9.00 - 12.00.
Pateicība
Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” izsaka pateicību Mirdzai un Ansim
Roķiem no Raņķu pagasta par ziedojumiem zupas virtuvei.

Aiz Tevis paliek cilvēki
Un pasacītais vārds,
Un atmiņas kā klēpis,
Kā bagāts ziedu kalns.
No savas ilggadējās klases
audzinātājas Vilmas Kalnakārkles
atvadās 1976.gada izlaiduma klase.
Izsakām līdzjūtību
piederīgajiem!

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.novembra Skrundas kultūras namā apskatāma ceļojošā foto- izstāde
„Ezeri nākotnē”.
6.novembrī, 4. decembrī no pl.9.00.-12.00 Jaunmuižas pamatskolā ārstes J.Gavrilovas pieņemšanas telpās apmeklētājus pieņems Skrundas
novada P/A “Sociālais dienests” sociālais darbinieks.
7.un 8.novembrī LATVIJAS KARAVĪRS LAIKMETA GRIEŽOS.
7.novembrī no pl.18.00-23.00 nakts pārgājiens ar militārajām stafetēm un
kontrolpunktiem O.Kalpaka takā. Ventas forsēšana. 8.novembrī no pl.10.00
– 12.00 biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” pārstāvju tikšanās ar skolu jaunatni un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana Skrundas vidusskolā, O.Kalpaka
Rudbāržu pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā, Rudbāržu internātskolā – rehabilitācijas centrā, Jaunmuižas pamatskolā. No 14.30 – 15.00 piemiņas koku
stādīšana pie Skrundas evaņģēliski luteriskās baznīcas. No15.00 – 17.30
svinīgs pasākums Skrundas kultūras namā. No 17.45 – 18.15 pie Skrundas
kaujas piemiņas akmens svinīga lāpu – gaismas nodošanas ceremonija
Latvijas novadiem.
9.novembrī pl.17 00 Skrundas Profesionālās vidusskolas 45 darba gadu
jubilejas pasākums un absolventu salidojums. Pilnīgāka informācija pa
t.63336145 vai 63350030, www.skrundasavs.lv.
13.novembrī pl.10.00 Skrundas kultūras namā aicinām apmeklēt pasākumu „Vingro vesels!” Pasākuma ilgums ir apmēram 3 stundas. Līdzi
ņemt maiņas apavus un sporta tērpu vai nākt brīvā apģērbā, lai var nedaudz
izkustēties. Kontaktpersona – Daina Ābele, 63321311.
15. un 22.novembrī no pl.8.00-17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā
par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa
tālruni: 63321311.
15.novembrī no pl.10.00 Skrundā Kuldīgas ielā 2 pie sociālā aprūpes
centra bērnus BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas bērnu dermatoloģe-alergoloģe Dr. Ieva Ozola un bērnu acu ārste
Dr. Arita Danilāne. Pieteikšanās pa t.63321311 vai personiski Alternatīvās
aprūpes dienas centrā.
16.novembrī pl.9.00-20.30 biedrība „Lejaskurzeme” organizē Sirds
veselības dienu Skrundas novada iedzīvotājiem, kuras laikā Alternatīvās
aprūpes dienas centrā bez maksas konsultēs ārsti kardiologi - Agnese Knipše
un Valters Stirna ar asistentiem. Pieteikties pa t.63321311
16.novembrī pl.18. 00 Latvijas Republikas Proklamēšanas 95. gadadienai
veltīts svinīgs sarīkojums. Skrundas novada domes Goda balvas un Pateicības rakstu pasniegšana. Sakoptāko sētu īpašnieku apbalvošana. Svētku
koncerts – pūtēju kvinteta „5-atā” muzikāls sveiciens. Pl.22.00 svētku balle
– spēlē Zane& Alise. Ieeja – Ls 2.00.
18.novembrī no pl.18.00 – 19.00 Skrundas evaņģēliski luteriskās baznīcas kalnā „Labo domu stunda”. Aicinām ikvienu iedegt sveces savu māju
logos, iznest tās ielās un izgaismot ar sveču gaismu baznīcas uzkalniņu, vēlot
labas domas Latvijai, sev un līdzcilvēkiem. Līdzās labo domu gaismām
skanēs Skrundas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa „Romance” un
modes deju grupas muzikāls uzvedums „Ceļš, kuru iet”.
21.novembrī plkst. 10.00 -14.00 Skrundas k/n Kurzemes NVO atbalsta
centrs sadarbībā ar Alternatīvās aprūpes dienas centru piedāvā lekciju
„NVO juridisko zināšanu pamatportfelis”, bet 29.novembrī plkst. 10.00
- 14.00 lekciju „Lietvedības principi organizācijā”. NVO pārstāvjus un
citus interesentus pieteikties uz e-pastu daina.abele@skrunda.lv vai pa
tālruni 63321311.
7.decembrī pl.18.00 Skrundas kultūras namā izrāde visai ģimenei - D.
Balčunas teātra izrāde (pēc K. Kolodi un A.Tolstoja) „Buratīno piedzīvojumi”. Biļešu iepriekšpārdošana no 4.novembra. Biļešu cenas Ls 2.00 un
1.50. Biļetes varēs iegādāties bērnu bibliotēkā.

Rudbāržos

8.novembrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks literārs
pasākums sadarbībā ar Rudbāržu bibliotēku. Ziemeļvalstu bibliotēkas
nedēļas ietvaros pie mums ciemosies bibliotekāre M.Kviese. Tiks lasītas
grāmatas par ziemeļiem un ziemeļblāzmu.
10.novembrī pl.10.00 Rudbāržu pagasta sporta zālē pāru turnīrs novusā.
Dalības maksa – Ls 1.- no pāra.
14.novembrī pl.16.00 notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltīts pasākums. Būs apskatāma zīmējumu izstāde „Mana zeme - Latvija”.
Erudīcijas konkurss „Ko es zinu par Latviju”.
17.novembrī pl.22.00 Rudbāržu sporta zālē Latvijas dzimšanas dienas
balle. Ieeja – Ls 2.-. Galdiņu rezervēt pa t. 28327883. 18.novembrī 17.00
svinīgs pasākums Rudbāržu kultūras namā, 18.00 kopā izgaismosim Rudbāržus, 18.50 svētku uzrunas pie O.Kalpaka pamatskolas, 19.00 svētku salūts
pie O. Kalpaka pamatskolas. Lai mums kopā jauki svētki!

Nīkrācē

5.novembrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu klubiņš aicina uz
karstmaizīšu pēcpusdienu. Pagatavosim savas iecienītākās maizītes, padalīsimies ar receptēm.
9.novembrī pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā zoles turnīrs.
11.novembrī pl.18.00 Lēnās piemiņas brīdis pie piemiņas sienas
O.Kalpaka bataljona cīnītājiem.
15.novembrī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Svētkos iedzīvotājus
sveiks Nīkrāces pagasta pašdarbnieku pulks. Pl.21.00 balle kopā ar Brenča
muzikantiem. Ieeja – Ls 2,20.novembrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā Dzīves skoliņas nodarbība.
23.novembrī pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā novusa turnīrs.

Raņķos

6.novembrī pl.15.30 Raņķu pasākumu zālē “Mārtiņdienas lustes”- svinīgi
atklāsim jauno nojumi, būs tirdziņš un citas Mārtiņdienas izdarības.
15.novembrī pl.18.00 Raņķu pasākumu zālē Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums “Es Latvijā, Latvija manī”.

