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Darām kopā sev un citiem!

Labdien, lasītāj!

Guntis Putniņš, Skrundas novada
pašvaldības izpilddirektors.
Rudens ir ražas laiks. Tas ir
laiks, kad atskatāmies uz vasarā
paveikto, izvērtējam un plānojam
nākamos darbus nākotnē.
Arī šogad Skrundas novadā
tiek realizēti daudzi projekti.
Apjomīgākie ir ūdenssaimniecības
projekti. Skrundas novadā
tiek rekonstruēti un no jauna
izbūvēti centralizēta ūdensvada
un kanalizācijas tīkli. Tas dod
iespēju pieslēgt savus īpašumus
šīm komunikācijām. Aicinu to
izmantot!
Rekonstrukciju piedzīvojušas
arī vairākas novada ielas, kurās
uzklāts asfalta un bruģakmens
segums, pakārtoti veikti ielu
remontu darbi. Tomēr ielu skaits,
kurās nepieciešams remonts,
pastāvīgi pieaug, jo to segums
nolietojas. Par šo situāciju esam
informējuši attiecīgo ministriju
pārstāvjus. Tomēr, neskatoties uz
to, piešķirto mērķdotāciju apjoms
Skrundas novada pašvaldības
ceļu uzturēšanai joprojām nav
mainījies.
Ar pašreizējo ielu tīkla
finansējumu pašvaldībai arvien
grūtāk būs uzturēt ceļu tīklu drošai
un ērtai satiksmei atbilstošā
stāvoklī, nemaz nerunājot par to
uzlabošanu.
Skrundas pilsētā šogad tiek
atjaunota virsūdens novadgrāvju
sistēma, kuru attīrīšanas un
uzturēšanas darbos tiek iesaistīti
Nodarbinātības valsts aģentūras
programmas darbinieki. Iepriekš
tās atjaunošanai un uzturēšanai
finansējuma nebija.
Uzskatu, ka jāmeklē ne tikai nauda,
bet arī jauni risinājumi, kā pareizāk
piešķirto finansējumu ieguldīt. Tā
tas notiek– ierobežotu resursu
gadījumā ir jābūt nestandarta
idejām un risinājumiem. Nedrīkst
būt tā, ka iestāžu vadītāji
problēmas risina ar vienkāršāko
paņēmienu – iedodiet man naudu
un es visu izdarīšu.
Paldies visiem skrundeniekiem par
sapratni šajā būvniecības laikā,
kā arī tiem, kas šo būvniecības
procesu laikā spēja dot lietderīgus
priekšlikumus! Par to jums liels
paldies!
Priecājos par Skrundas novada
iedzīvotāju realizētajiem ”Darīsim
paši!” projektiem visā Skrundas
novada teritorijā. Šie ir tie mazie,
bet svarīgie darbi, kas parāda,
ka iedzīvotāji grib un var dzīvot
labākā, sakoptākā vidē.
Mēs visi darām vienu darbu
– strādājam, lai mūsu novads
attīstītos, lai visiem dzīve kļūtu
vieglāka.
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2012.gadā pavasarī Skrundas
novada pašvaldība pirmo reizi
bez ārvalstu finanšu piesaistes
sava budžeta ietvaros izsludināja
iedzīvotāju iniciatīvu projektu
konkursu „Darīsim kopā!”. Tika
saņemtas 20 projekta ieceres,
no kurām izvērtēšanas komisijā
apstiprinātas 10, bet realizētas 9. Skrundas novada pašvaldība piešķīra
500,00 LVL līdzfinansējumu katram no apstiprinātajiem projektiem.
Florbola – slidotavas laukums
Rudbāržnieki sporta laukumu
iecienījuši gan kā aktīvas sportošanas,
gan pastaigu, atpūtas vai vienkārši
satikšanās vietu. Gada siltākajā laikā
te tiek rīkotas dažādas sacensības
futbolā, volejbolā un vieglatlētikā,
bet ziemā sporta laukumu praktiski
netika izmantots. Tāpēc O.Kalpaka
Rudbāržu pamatskolas sporta
skolotājs Vaclovs Svažs ar domubiedriem izlēma, ka vienā sporta
laukuma stūrī jāveido slidotava ar
apmalēm. Vasarā šo vietu varēs
izmantot kā florbola laukumu. Šādā
veidā ir panākta sporta laukuma
racionālāka izmantošana. Vēl tiks
ierīkots apgaismojums, lai varētu
sportot arī tumšajos vakaros.
Mājas sajūta
Rudbāržu pagasta veselības
punkts ir izveidots 1974. gadā celtā
daudzstāvu mājā. To gada laikā
vidēji apmeklē 2371 iedzīvotāji.
Lai radītu mājīgāku sajūtu gan pacientiem, gan mājā dzīvojošajiem
iedzīvotājiem, nomainītas durvis,
veikts telpu kosmētiskais remonts un
pamainīts arī telpu iekārtojums. Projekta vadītāja Marina Lākute uzskata,
ka vesela sabiedrība ir laimes pamats.
Peldvietas „Smiltiņas”
labiekārtošana
Projekta realizētāji iedzīvotāju
grupa „Talkotāji” apvienojās pēc
2012. gada Lielās talkas, kuras mērķis
bija sakopt vietas pie ūdenstilpnēm.
Aprīlī tika veikti priekšdarbi Ventas
krastā- izcirsti krūmi, salasīti atkritumi. Peldēšanas sezonas aktīvākajā
periodā cilvēku iemīļotā peldvieta
„Smiltiņas” tika sakopta, un tur
tagad patīkamāk uzturēties. Nopļauto
zālāju, uzstādītos soliņus, atkritumu
urnu un pārģērbšanās kabīni atzinīgi
novērtējuši arī Skrundas muižas

Nīkrāces pamatskolas 9.klases skolēni izmēģina jauno florbola inventāru
objektiem. Tie tapuši pašu rokām, spēlēt pludmales volejbolu. Bieži vien
apmeklētāji.
kā arī sadarbībā ar baptistu draudzi, cilvēkiem atpūšoties, rodas jautājums
Nīkrāce sporto!
Nīkrācnieki ir ļoti aktīvi flor- piedaloties Nīderlandes fonda mazo – „Bet kur es varu….?’’ Tādēļ arī
bola spēlētāji. Šo sporta veidu te projektu konkursā 2009.gadā. Šobrīd aktīvie jaunieši uzcēla lauku tualetiiecienījuši gan pieaugušie, gan bērni. šī ir vienīgā vieta Skrundas centrā, tautā sauktu par ķemertiņu, kur nu
Par projektā iegūtajiem līdzekļiem kur maziem bērniem rotaļāties. visi atpūsties gribētāji varēs nokārtot
Nīkrāces pamatskolā iegādātas 22 Rotaļu laukumu jau iemīļojušas savas dabiskās vajadzības.
florbola nūjas, 50 bumbiņas, 10 pāru māmiņas ar maziem bērniem, skolēni, Skrundas vidusskola lepojas
Skrundas vidusskolas audzēkņi
elkoņu sargu, 13 pāru ceļu sargu, 3 kā arī baptistu biedrības „Cerības
pāri vārtsarga cimdu. Skolas direktore bērni” un p/a „Sociālais dienests” gan individuāli, gan komandās aktīvi
Svetlana Rumpe atzīst: „Šie mazie apmeklētāji. Tādēļ arī tika atjaunots piedalās dažādās sporta un kultūras
projekti, kā viņus mēdz saukt, dod gājēju celiņš 70 m garumā, kas vijas aktivitātēs un iegūst atzinības un
iespēju katram, kurš ir gatavs darbot- cauri visam rotaļu laukumam. Jau godalgotas vietas. Tie ir sasniegumi,
ies un sagādāt prieku citiem. Mēs, atzinīgi nomainīto celiņa segumu ar kuriem var un vajag lepoties.
Nīkrāces pamatskola, esam vieni no novērtē māmiņas ar bērnu ratiņiem un Tādēļ Skrundas vidusskola kausiem,
tiem, kas šādos projektos iesaistās vecākā gada gājuma cilvēki.
vimpeļiem, diplomiem un atzinības
vienmēr. Kā saka: “Kas nemēģina, Cieceres atpūtas vietas
rakstiem veido īpašu vietu- sienu ar
tas neko arī neiegūst!” Mēs esam ierīkošana
plauktiem. Katram, kurš ienāks skolā,
tikai ieguvēji. Esam ļoti priecīgi, ka
Jau no neatminamiem laikiem Cie- būs iespēja apskatīt un iepazīties
pašvaldība ir iekļāvusi savā budžetā ceres un Kušaiņu ciema iedzīvotāji ar skolēnu sasniegumiem dažādās
naudu šāda veida aktivitātēm. Skolēni vasaras mēnešos veldzi meklē Cie- aktivitātēs. Par projektā iegūtajiem
septembrī, uzsākot jauno mācību ceres upes krastos pie tiltiņa. Tādēļ līdzekļiem tiks pārveidots arī skolas
gadu un ieraugot florbola inventāru, aktīvākie ciemata iedzīvotāji par informatīvais stends.
ar lielu prieku un sajūsmu iesaucās projektā iegūtajiem līdzekļiem te ir
Zane Eglīte, Skrundas novada
“Nu tik varēsim spēlēt!”
uzstādījuši pārvietojamu ģērbtuvi, pašvaldības Attīstības nodaļas
„Teikas”
kur peldētāji varētu pārģērbties vadītāja:
Daudzīvokļu mājas Raņķu ciemata un novietot savas drēbes, dvieļu
“Tiekoties ar cilvēkiem, kuri ir
centrā Ventas ielā 4 iedzīvotāji ir žāvējamo baļķīti, kur pakarināt dvieli realizējuši šos mazos projektiņus,
vieni no tiem, kuri ir uzņēmušies ap- peldes laikā. Iekārtota atpūtas vieta es saprotu, ka viņi uz dzīvi skatās
saimniekot savu māju pašu spēkiem. ar galdiņu un soliņiem, un atkritumu citādi - ar mirdzumu acīs. Šis proSaprotot to, ka neviens cits viņu vietā urnu. Lai nodrošinātu mēbelēm ilgāku jektu konkurss dod iespēju cilvēkiem
nerūpēsies par mājas vizuālo tēlu, tika mūžu un pasargātu tās no plūdu novērtēt sevi un cilvēkus sev apkārt.
nomainīti 24 dzīvokļu mājai balkonu izraisītajām sekām, tās te atradīsies Ļauj apzināties savus spēkus un
apdare un pie reizes sakopta mājas tikai peldēšanās sezonā.
apslēptajām idejām ļauj lidot, ceļot
apkārtne.
Jaukais lauku „Ķemertiņš”
līdzi cilvēku pašnovērtējumu.’’
Nāc ar prieku!
Raņķu pagasta mājas „Ventas”
Jau otro gadu Skrundā, zālienā pie saimnieki ir plaši pazīstami ar savu
Informāciju apkopojasociālā dienesta, Kalēju ielā 6, atrodas viesmīlību. Te tiek ļauts peldēties,
Zane Eglīte
bērnu rotaļu laukums ar deviņiem atpūsties, rīkot pikniku, laivot un
Foto- Alans Perševics

Sveic novada skolotājus
Skolotāju diena ir laiks, kad paldies vārdus sava novada skolotājiem
saka Skrundas novada pašvaldība. 29.septembrī vispirms visi tika aicināti
uz svētbrīdi Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur tika sveikti tie
pedagogi, kuriem šai darbā aizritējis apaļš gadu skaits. Pēc tam ikviens
tika aicināts uz Lorijas Vudas un Hardija Madzuļa koncertu kultūras
namā. Tā bija dāvana ne tikai šodienas skolotājiem, bet arī tiem, kuri
savas aktīvās skolotāja gaitas jau beiguši.
Sveicamo skolotāju pulkā bija Vaira Rudzroga (O.Kalpaka Rudbāržu
pamatskola, 25), Sellija Jansone (Nīkrāces pamatskola, 15), no Skrundas
mūzikas skolas- Antra Zuntnere (30) un Dace Ganiņa (25), no Jaunmuižas
pamatskolas- Ilze Arājuma (10) un Baiba Meļķe (10), no Rudbāržu
internātpamatskolas- rehabilitācijas centra- Inese Kociņa (25) un Ivars
Liepa (45), no Skrundas profesionālās vidusskolas- Maija Zariņa(35), Guntis
Šperlings (35), Mārīte Vanaga (30), Vitauts Kuļvinsks (15), Tatjana BehmaneBergmane (10, kopējais 20) un Svetlana Rudzīte (10, kopējais 20), no PII
„Liepziediņš”- Dace Štālberga (35), Anda Kaltiniece (10) un Kristīne Dzene
(10). No Skrundas vidusskolas- Gita Rēdere (10), Una Ziņģe (15), Inese
Pickaine (15), Sigita Grundberga (25), Egita Kurme (30), Gunta Brūvere (35),
Maija Muižarāja (35) un Sarmīte Veita (35).
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Skolotāju Ivaru Liepu sveic 45 darba gadu jubilejā.
Mīļie skolotāji! Līdz ar krāsainām rudens lapām un vēl joprojām
ziedošiem miķelīšiem klāt ir Skolotāju diena!
Paldies par jūsu pašaizliedzību, iecietību un mīlestību!
Izver sapni caur saules staru Rudenīgi raibu un garu....
/G.Micāne/
Svētkos sveic Skrundas novada pašvaldība
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IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

ĪSUMĀ

Izsolīs īpašumus

Skrundas novada pašvaldība,
pamatojoties uz 27.09.2012. domes
lēmumu (prot. 13, 25.§), organizē
divas nekustamo īpašumu izsoles:
1) dzīvoklis „Lejasieras”-2, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā. Izsoles vieta un laiks- 22.10.2012.
pl.10:00, Skrundā, Raiņa ielā 11.Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz
19.10.2012. pl.14:00. Nekustamā
īpašuma izsoles nosacītā cena- 500.00
LVL. Izsoles veids- mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi. 2) „Zaļumi”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā. Izsoles vieta un
laiks- 22.10.2012. pl.10:30, Skrundā,
Raiņa ielā 11. Izsoles dalībnieku
reģistrācija līdz 19.10.2012. pl.14:00.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā
cena- 1000.00 LVL. Izsoles veidsmutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles noteikumi.

Seminārs par
siltināšanu

10. oktobrī pl.16.00 Kuldīgā,
Pilsētas laukumā 2 (Mazā zālē)
notiks seminārs „Atbalsts mājokļu
siltināšanai”. Pasākumu dalībnieki
tiks informēti par ES struktūrfondu
aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” pamatnosacījumiem
un aktualitātēm, kā arī par
biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā.
Pasākumos renovācijas projekta
īstenošanas pieredzē dalīsies SIA
„Adax2” valdes priekšsēdētājs Aivars
Maķevics un SIA „Kuldīgas namu
pārvaldnieks” darbinieks.

Informatīvs
seminārs

12.oktobrī Mārtiņzālē, Kuldīgā,
Pilsētas laukumā 4, LLKC Kuldīgas
nodaļa rīko informatīvo semināru
makšķerniekiem, zivju audzētājiem,
zivkopjiem u.c. interesentiem.
Seminārs: Zivju resursu saglabāšana
un racionāla apsaimniekošana
iekšējos ūdeņos, makšķerēšanas
noteikumi. Tēma: Iekšējā zveja
un makšķerēšana (zvejas rīki, to
izmantošanas metodes, zvejas tiesību
normatīvā bāze; iespējas, tirdzniecība
u.c.)

Izbraukuma
seminārs

16.oktobrī būs izbraukuma
seminārs uz Ķeguma, Krustpils,
Ogres novadiem. Seminārs: Zivju
un vēžu audzēšanas pieredze. Ar
maršrutu un saturu varat iepazīties
www.laukutikls.lv sadaļā: notikumi
vai pie lauku attīstības konsultanta.
Pieteikties pa tālr. 63323448 (Ārija
Rudlapa).

Nodarbības
sievietēm

No 12.oktobra līdz 9.novembrim Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centrā notiks bezmaksas
nodarbību cikls “Sievietes pasaule”. Nodarbības notiks piektdienās
pl.10.00 „Oriflame” skaistuma konsultantes Ingunas Girvaites vadībā.
Nodarbībās tiks izmantoti zviedru
kosmētikas kompānijas ORIFLAME
produkti. 12.oktobrī - Sejas kopšana.
19.oktobrī - Ķermeņa kopšana.
Aromāti. 26.oktobrī - Roku un kāju
kopšana. 2.novembrī - Dekoratīvā
kosmētika. 9.novembrī - Skaistums,
veselība un labsajūta.
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Aicina pieteikt iedzīvotājus Goda balvas
un Pateicības rakstu saņemšanai

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/
APIA/CFLA/048/016) ietvaros 2012.gada 12.septembrī noslēdza
būvdarbu iepirkuma līgumu Nr.SKS 2012/06/ERAF „Būvdarbi projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā”
ietvaros” ar SIA „Grobiņas SPMK” (reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa
iela 19A, Grobiņa, Grobiņas novads, LV – 3430). Līguma izpildes termiņš ir
2013.gada 1.jūlijs. Līguma summa – 155 650,27 LVL bez PVN.
Būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti šādi Cieceres ciema ūdenssaimniecības
infrastruktūras uzlabošanas darbi:
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 505,84 m;
•Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (Cieceres ciemā no jaunajiem
patērētājiem savākto notekūdeņu pārsūknēšanai uz esošo Cieceres ciema
centralizētās kanalizācijas sistēmu, Q = 1,50 l/s);
•Kanalizācijas spiedvada izbūve – 55,96 m;
•Cieceres NAI rekonstrukcija, izbūvējot NAI ar ražību 15 m3/dnn un jaunas
kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 izbūve ar jaudu 3,50 l/s;
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 229,33 m;
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (Cieceres ciema ūdensapgādes tīklu
savienošanai ar Kušaiņu ciema ūdensapgādes sistēmu) – 630 m;
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana – 206,48 m;
•Esoša, turpmāk neizmantojama urbuma tamponēšana.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 150 526,60 LVL, no tām ERAF
līdzfinansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
nodrošina pārējo finansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai.
Kontaktpersona:
Aivars Rudzroga
SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”
Valdes priekšsēdētājs
Telefons: 63331258
Fakss: 63331526

LAD aicina
informēt par konta
maiņu

Pamatojoties uz Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas padomes
un Konkurences padomes atļauju
turpināt VAS “Latvijas Hipotēku
un zemes bankas” (Hipotēku
banka) komercdaļas pārdošanas
procesu, uzsākta Hipotēku bankas
komercdaļas klientu apkalpošanas
pāreja uz kādu citu klienta izvēlētu
banku.
Plānots, ka pāreja notiks
pakāpeniski un noslēgsies šī gada
novembrī. Tādējādi no novembra
Lauku atbalsta dienestam (LAD)
nebūs iespējams veikt atbalsta
maksājumus uz to klientu kontiem, kuri atvēri VAS “Latvijas
Hipotēku un zemes bankā”. Lai
netiktu aizkavēta 2012.gada tiešo
maksājumu saņemšana, LAD aicina klientus sniegt informāciju par
mainīto bankas kontu. Veidlapas
klienta datu maiņai pieejamas
LAD mājas lapas www.lad.gov.lv
sadaļā „LAD klientu reģistrācija”.
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu lūdzam iesniegt tuvākajā
LAD reģionālajā lauksaimniecības
pārvaldē (RLP) vai centrālajā
aparātā (CA), vai nosūtīt pa pastu.
Ar elektronisko parakstu parakstītu
iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pasta
adresi lad@lad.gov.lv.

Akcija- vakcinē
savu mājdzīvnieku!

Skrundas novada pašvaldības
policijā ir dokumentāli fiksēti
vairāki gadījumi, kad iedzīvotāji
uz ielas vai kur citur nonāk konflikta situācijā ar mājdzīvnieku.
Visbiežāk tas ir kāds no saimnieka
pamucis suns, kas uzbrūk cilvēkiem
un nodara dažādas pakāpes miesas
bojājumus. Bieži vien noskaidrojot lietas apstākļus, tiek secināts,
ka mājdzīvnieks nav vakcinēts,
un cietušajam nākas iziet ilgstošu
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un sāpīgu ārstēšanās kursu. Katrs
iedzīvotājs nes atbildību par savu
pieradināto mājdzīvnieku, un
tas nozīmē, ka no pāri darītāja
saimnieka var tik pieprasīta
kompensācija. Tādēļ Skrundas
novada pašvaldība sadarbībā ar
vetārsti Dzintru Zīlīti organizē par
samaksu mājdzīvnieku vakcināciju
(Ls 3.- par vienību, Ls 1.- par
potēšanas pasi pēc vajadzības).
9.oktobrī
pl.12.00 Dzeldas ciemata
centrā, pl.13.00 Rudbāržu
ciemata centrā, pl.14.00
Sieksātes ciemata centrā.
10.oktobrī
pl.12.00 Antuļu ciemata
centrā, pl.12.45 Cieceres
ciemata centrā, pl.13.00
Kušaiņu ciemata centrā,
pl.15.00 Smilgu ciemata
centrā.

Skrundas pilsētas iedzīvotāji
savus mājdzīvniekus var vakcinēt
Skrundas veterinārajā aptiekā
Kuldīgas ielā 6, Skrundā, 9.0015.00. Sīkāka informācija pa
tālruni 29138342 (Dzintra Zīlīte)
vai 63331744.

Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs
apbalvojumus – Goda balvu un Pateicības rakstu. Apbalvojumu pasniegšanas
mērķis ir rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un
organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi, radoši, iesaistīties novada sabiedriskās
dzīves norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē.
Skrundas novada domes apbalvojums tiek piešķirts fiziskām un juridiskām
personām.
Goda balva un Goda raksts (turpmāk tekstā Goda balva) ir augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada
labā par mūža ieguldījumu darbā un atbalstu Skrundas novadam.
Pateicības raksts ir Skrundas novada domes priekšsēdētāja rakstiska
pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada
domi.
Ierosinājumus par Skrundas novada domes apbalvojuma piešķiršanu var
iesniegt Skrundas novada pašvaldībā. Izvirzīt personu Skrundas novada
domes apbalvojuma piešķiršanai var jebkura persona, Skrundas novada domes
pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde un organizācija, citi pilsētā un novadā
esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas, un sabiedriskās organizācijas, Skrundas novada domes komisijas un komitejas.
Lūdzam, iesniedzot ierosinājumus par personu apbalvošanu, norādīt
apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darba un dzīves vietu, ieņemamo
amatu vai nodarbošanos; jānorāda arī iesniedzēja juridiskais statuss vai fiziskās
personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats un dzīvesvieta; klāt lūdzam pievienot rekomendācijas rakstu, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas
sasniegumu un nopelnu apraksts.
Pieņemot lēmumu par Goda balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu, tiks
vērtēta kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, brīvprātīgā iniciatīva;
ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā
kopumā; pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
profesionālā darbība; mūža ieguldījums un īpaši nopelni; varonība ekstremālās
situācijās; citi īpaši nopelni.
Iesniegtos priekšlikumus par kandidātiem apbalvošanai ar Goda balvu vai
Pateicības rakstu apkopos Skrundas novada domē. Lēmums par apbalvojumu
piešķiršanu tiks publicēts vietējā laikrakstā. Par to tiks informēti ierosinājuma
iesniedzēji un apbalvojamās personas, kuras tiks uzaicinātas uz svinīgo apbalvojuma pasniegšanas sarīkojumu.
Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas novada
pašvaldībā līdz 24.oktobrim. Balvas pasniegšanas noteikumi un iesnieguma
veidlapa atrodama www.skrundasnovads.lv sadaļā PAŠVADĪBA, apakšdaļā
NOLIKUMI.
Paziņojums par SIA „Briņķi Enerģija” vēja elektrostaciju
parka „Briņķi I” izveides Skrundas novadā ietekmes uz vidi
novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
SIA „Briņķi Enerģija” reģ. Nr. 50103274321, adrese: Zīļu iela 6,
Tukums, LV – 3101, paziņo, ka ir iecerējusi uzstādīt 6 jaunus Enercon
E-101 vai ekvivalenta tipa vēja ģeneratorus Skrundas novadā blakus
esošos īpašumos „Rijkalni” (kadastra Nr. 62680050026), „Dižvormsāti”
(kadastra Nr.62680050066, 62680050065 un 62680050062). Katra
ģeneratora maksimālā jauda līdz 3 MW. Vēja ģeneratora maksimālais
augstums nepārsniegs 185,90 m.
Vides pārraudzības valsts birojs 27.08.2012. ir pieņēmis lēmumu Nr.407
par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai.
Informāciju par plānoto darbību iespējams iegūt no 2012. gada 4.oktobra līdz 2012.gada 23. oktobrim Nīkrāces pārvaldes pakalpojumu telpās
- Dzeldā, Nīkrāces pag., Skrundas nov. un Skrundas novada pašvaldībā
- Raiņa ielā 11, Skrundā. Darba laiks: pirmdienās 8.00-18.00, otrdienās
8.00-17.00, trešdienās 8.00-17.00, ceturtdienās 8.00-17.00, piektdienās
8.00-15.00.
Rakstiski priekšlikumi par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz
vidi tiks gaidīti Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23,
Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@
vpvb.gov.lv) līdz 2012.gada 23.oktobrim.
SIA „Briņķi Enerģija” mājaslapas adrese internetā, kur ievietota
informācija par paredzēto darbību: www. http://kblc.lv/aer-3

Būvvaldē septembra mēnesī lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Pasūtītājs

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Meža ceļa “Gaidupes ceļš” būvniecība 5.9 km
Skrundas pagastā, Skrundas novadā (Ventas meža
iecirknis)

A/S “ Latvijas Valsts Izdot plānošanas
meži”
un arhitektūras
uzdevumu

Būvprojekti
Mobilo sakaru bāzes stacija, „Bērzkalni”, Raņķu
pagasts, Skrundas novads

SIA „Tele Tower”

Akceptēt būvprojektu

Mobilo sakaru bāzes stacija, „Nogāze”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads

SIA „Tele Tower”

Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās mājas būvniecība, „Birznieki”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads

Agnete ViliņaHillermne

Akceptēt būvprojektu

TP662 rekonstrukcija Skrundas pagastā, Skrundas
novadā

A/S „Sadales tīkls”

Akceptēt būvprojektu

Publikācijas atsaukums:
Iepriekšējā laikraksta numurā publicēta nekorekta objekta adrese, jūlija mēnesī būvvaldē tika
pieņemts lēmums akceptēt būvprojekta izmaiņas objektam „Dzīvojamās un saimniecības ēkas
rekonstrukcija Rūpniecības ielā 1C, Skrundā”. Pasūtītāja- Mairita Kriķīte.
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2012.gada 27. septembra domes sēde
Administratīvie
jautājumi
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 8/2012 “Grozījumi 2012. gada
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
4/2012 “Skrundas novada pašvaldības
2012. gada budžets””.
Dome papildināja Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš”
amatu sarakstu ar amatu – pirmsskolas
skolotāja palīgs (profesijas kods 5312
01), nosakot mēneša darba algas likmi
Ls 200.00, kā arī noteica, ka pirmsskolas skolotāja palīgs „Liepziediņā”
strādā nepilnu darba laiku (0.5 slodzes).
Dome izveidoja Jaunmuižas pamatskolas amatu sarakstā amatu – logopēds
(profesijas kods 2266 03), nosakot
mēneša darba algas likmi Ls 280.00,
kā arī noteica, ka logopēds Jaunmuižas
pamatskolā strādā nepilnu darba laiku
(0.52 slodzes).
Dome papildināja O. Kalpaka
Rudbāržu pamatskolas amatu sarakstu ar amatu – pirmsskolas izglītības
skolotājs (profesijas kods 2342 01),
nosakot mēneša darba algas likmi
Ls 280.00, kā arī noteica, ka pirmsskolas skolotājs O. Kalpaka Rudbāržu
pamatskolā strādā nepilnu darba laiku
(0.7 slodzes).
Dome atbrīvoja Santu Lencbergu
no darbības finanšu komitejā, kā arī
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejā un šajās komitejās ievēlēja
deputāti Inesi Ivāni.
Dome atļāva domes priekšsēdētājai
Nellijai Kleinbergai 26.septembrī
piedalīties Eiropas Reģionu komitejas
COTER sanāksmē Briselē, Beļģijā,
kā arī atļāva viņai laika posmā no

“Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtība Skrundas novada
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās
tiek īstenota pirmsskolas izglītības
programma”.
Izdoti, pamatojoties uz LR likuma
,,Par pašvaldībām’’ 43. panta trešo daļu,
15. panta pirmās daļas 4. punktu, un
Vispārējās izglītības likuma 26.panta
pirmo daļu un Izglītības likuma 17.panta
pirmo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk Noteikumi) nosaka bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Skrundas novada pašvaldības (turpmāk
- Pašvaldība) izglītības iestādēs, kurās
īsteno pirmsskolas izglītības programmu
(turpmāk - Iestāde).
2. Uz vietu Iestādē var pretendēt
bērni vecumā no 1,5 (pusotra) gada līdz
pamatizglītības uzsākšanai.
3. Ja vecāki/aizbildnis/vecāku
notariāli apstiprināta pilnvarota persona (turpmāk – Vecāki) vēlas bērnam
pagarināt vai saīsināt pirmsskolas
izglītības programmas apguvi atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai,
tad Vecāki līdz maija pēdējai darba
dienai iesniedz Iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa
atzinumu par nepieciešamību pagarināt
vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
4. Vecāks, kura bērns sasniedzis
obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguves vecumu un līdz tam nav
uzsācis pirmsskolas izglītības programmas apguvi, reģistrē bērnu uz Iestādi
atbilstoši Noteikumu noteiktajai kārtībai
tajā kalendārajā gadā, kurā bērns sasniedz obligāto vecumu.
5. Pašvaldības pienākums ir
nodrošināt obligāto vecumu sasniegušo
bērnu, kuru dzīvesvieta deklarēta
Pašvaldības administratīvajā teritorijā,
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
nodrošinot vietu Iestādē.
6. Bērnus ar speciālām vajadzībām
uzņem Iestādēs atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
II Bērnu reģistrācijas kārtība

SKRUNDA

18.- 20.oktobrim piedalīties Eiropas
Reģionu komitejas ALDE grupas
sanāksmē Podrečā, Horvātijā. Dome
noteica, ka domes priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas prombūtnes laikā viņas
pienākumus pilda vietnieks Ainārs
Zankovskis.
Dome piešķīra izmaksāt domes
priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai
atvaļinājuma pabalstu 25% apmērā
no mēnešalgas, aiziešanas dēļ pilnā
ikgadējā atvaļinājumā.
Dome veica grozījumus Jaunmuižas
pamatskolas nolikumā.
Dome izdarīja izmaiņas Skrundas
novada domes 27.06.2012. sēdes
(prot. Nr. 9, 7.§) lēmuma „Par novada
domes priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas iesniegumu”, piešķirot domes
priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai
apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma
atlikušo daļu no 03.10.2012. līdz
16.10.2012. Domes priekšsēdētājas
atvaļinājuma laikā viņas pienākumus
pildīs vietnieks Ainārs Zankovskis, nosakot atlīdzību 30% apmērā no domes
priekšsēdētājas mēneša darba algas.
Dome apstiprināja pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisijas
sēdes protokolu Nr. 9 no 14.09.2012.

Nekustamā īpašuma
jautājumi
Dome nolēma no 35 personām
piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā
nenomaksātos nodokļus un nokavējuma
naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.
Dome izbeidza zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības personām, kuras nav
noslēgušas zemes izpirkuma līgumus

Dzīvokļu jautājumi
Dome uzņēma 2 personas dzīvokļu

jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā
kā personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā, savukārt
1 personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispirms.
Dome piešķīra 4 personām Skrundas
novadā dzīvokli, slēdzot īres līgumus un
nosakot, ka īres līgumi jānoslēdz viena
mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
brīža.
Dome nolēma pagarināt 8 personām
īres līgumus.
Dome pārtrauca ar 3 personām
noslēgto īres līgumu ar 01.10.2012.
Dome atļāva 1 personai mainīt
dzīvokli un noteica, ka īres līgums
jānoslēdz viena mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas brīža.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība” jautājumi
Dome apstiprināja SIA “Skrundas komunālā saimniecība” statūtu
grozījumus un jauno statūtu redakciju, kā arī atsauca līdzšinējos SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”
valdes locekļus: Valdi Danenbergu
un Guntaru Stepiņu, kā arī pilnvaroja
Domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu un SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” valdes locekli Aivaru
Rudzrogu parakstīt nepieciešamos SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”
dokumentus grozījumu reģistrēšanai LR
Uzņēmumu reģistrā.
Dome piešķīra finansējumu SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”
22137,59 LVL apmērā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Saldus ielā 6a,
Skrundā, energoefektivitātes

Saistošie noteikumi Nr.7/2012

uzņemšanai
7. Audzēkņu (turpmāk – Bērnu)
reģistrāciju uzņemšanai Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs, pirmsskolas grupās veic Skrundas novada pašvaldībā. Reģistrācijas
tehnisko darbu veic Skrundas novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas centra
speciālists. Par reģistrācijas organizāciju
atbildīgs Skrundas novada izglītības
speciālists.
8. Reģistrējot bērnu, vecākiem vai
aizbildņiem jāiesniedz iesniegums
(pielikums Nr. 1) par bērna uzņemšanu
Iestādē:
8.1. uzrādot bērna dzimšanas
apliecību;
8.2. uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai izziņu par aizbildniecības
tiesībām.
9. Reģistrāciju veic visu kalendāro
gadu.
10. Informāciju par bērnu rindu
Iestādēs uztur Klientu apkalpošanas
centra speciālists.
11. Reģistrāciju veic, reģistrējot
bērnus hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma datuma, ņemot vērā bērna
dzimšanas gadu un vēlamo iestāšanās
gadu Iestādē. Atsevišķi tiek reģistrēti
katrā gadā dzimušie bērni.
12. Komplektējot grupas, Skrundas novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centra speciālists ārpus
kārtas iekļauj rindā esošos:
12.1. attiecīgās Iestādes, kurās tiek
īstenota pirmsskolas izglītības programma, darbinieku bērnus uz darba tiesisko
attiecību laiku, piesaistot trūkstošos darbiniekus un nodrošinot iestādes darbību;
12.2. bērnus, kam nodrošināta
ārpusģimenes aprūpe;
12.3. citos normatīvajos aktos noteikto priekšrocību gadījumos.
13. Vecākiem ir tiesības atsaukt pieteikumu, Klientu apkalpošanas centrā
iesniedzot iesniegumu. Pamatojoties uz
vecāku iesniegumu, anulē bērna vietu
Reģistrā.
14. Vecākiem iesnieguma veidā
ir pienākums informēt Pašvaldību
par izmaiņām Pieteikuma sākotnēji
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ar Hipotēku banku līdz 2011.gada
30.decembrim.
Dome sadalīja 2 saimniecības Skrundas novadā un atdalāmajiem zemes
gabaliem piešķīra jaunus nosaukumus.
Dome izmainīja 4 zemes gabaliem
Skrundas novadā lietošanas mērķi ( no
zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība uz zemi, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība).
Dome piešķīra adreses 5 telpu
grupām Skrundas pagastā.
Dome sadalīja saimniecību
”Mācītājmuiža” Skrundas pagastā un
atdalāmiem zemes gabaliem- 28.65
ha platībā,1.46 ha platībā un 0.77 ha
platībā- piešķīra jaunu nosaukumu
„Robalta”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads. Zemes gabalu lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome lauza ar vienu personu Skrundas novadā zemes un garāžas nomas
līgumu.
Dome iznomāja vienai personai Skrundas novadā pašvaldības garāžas uz
5 gadiem, nosakot telpu nomas maksu
Ls 0.10/m2 mēnesī (plus PVN).
Dome nolēma pārdot izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu –
dzīvokli „Lejasieras” - 2 Raņķu pagastā
par nosacīto cenu Ls 500.00. Tāpat
nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu – „Zaļumi”
Raņķu pagastā par nosacīto cenu Ls
1000.00. Dome apstiprināja pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 10 no 25.09.2012.
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norādītajā informācijā 10 darba dienu
laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
15. Pašvaldība nodrošina Reģistra
publisku pieejamību Pašvaldības interneta vietnē www.skrundasnovads.lv un
Klientu apkalpošanas centrā saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
III Grupu komplektācija
16. Iestādes vadītājs līdz kārtējā
gada maija mēneša pēdējai darba
dienai nosūta Izglītības speciālistam
informāciju par paredzamo brīvo vietu
skaitu Iestādē nākamajā mācību gadā.
17. Grupu komplektācija notiek katru
gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam.
18. Iestāžu grupu komplektācija tiek
veikta atbilstoši Iestādēs uzņemamo
bērnu skaitam no Reģistra, ņemot vērā
bērna dzimšanas gadu, iestāšanās gadu.
19. Bērnus var uzņemt, ja attiecīgajā
izglītības iestādē ir brīvas vietas.
20. Katru gadu augustā Bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas komisija (turpmāk –
Komisija) kopā ar izglītības iestāžu
vadītājiem veic grupu komplektēšanu
pēc iespējām un ievērojot noteiktos
normatīvus grupu komplektēšanai.
21. Par bērna uzņemšanu izglītības
iestādēs pašvaldības Klientu
apkalpošanas centra speciālists nosūta
paziņojumu vecākiem vai aizbildņiem
uz adresi, kas norādīta reģistrējoties.
22. Grupas tiek komplektētas pēc
teritoriālā principa, t.i., tiek piedāvāta
deklarētajai dzīvesvietai tuvākā pirmsskolas izglītības iestāde, ja tas iespējams,
tiek piedāvāta vieta pirmsskolas
izglītības iestādē pēc vecāku izvēles.
23. Jaunuzņemtie bērni sāk apmeklēt
izglītības iestādi ar jauno mācību gadu
(augustā, septembrī pēc izglītības
iestāžu darbības atsākšanas).
24. mācību gada laikā līdz nākamā
gada grupu komplektācijai, bērnu no
Reģistra var uzņemt Iestādē, ja Iestādē
ir brīvas vietas. Par brīvajām vietām
visa gada laikā izglītības iestāžu vadītāji
ziņo Skrundas novada izglītības darba
speciālistam, kurš pēc nepieciešamības
sasauc komisijas sēdi.
25. Ja grupās ir brīvas vietas, tiek
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uzņemti bērni neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas.
26. Vecākiem pašiem jāinteresējas
par bērnu uzņemšanu grupās, jāpaziņo
par dzīvesvietas adreses maiņu vai
citām būtiskām izmaiņām sniegtajā
informācijā Skrundas novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas centra speciālistam vai izglītības iestādes
vadītājam.
27. Uzņemtajiem bērniem
nepieciešamie dokumenti: bērna
medicīniskā karte un potēšanas kartes
noraksts.
28. Jaunuzņemto bērnu vecākiem vai
aizbildņiem, pēc paziņojuma saņemšanas
par bērna uzņemšanu izglītības iestādē,
jāierodas norādītajā Izglītības iestādē, lai
nokārtotu nepieciešamo dokumentāciju
un formalitātes bērna uzņemšanai.
29. Ja bērns vēl neuzsāks izglītības
iestādes apmeklēšanu ar jauno mācību
gadu, atteikumu iesniegt rakstiski (pielikums Nr. 2) līdz 31.jūlijam Skrundas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā vai izglītības iestādes vadītājam
bērna pārreģistrācijai.
30. Ja izglītības iestādē kādā no
grupām ir brīva vieta uz laiku, par ko
vecāks iesniedz iesniegumu izglītības
iestādes vadītājam, to ar komisijas
lēmumu drīkst piešķirt rindas kārtībā
nākamajam reģistrētajam bērnam uz
šo laiku.
31. Bērna uzņemšanu izglītības
iestādē noformē ar izglītības iestādes
vadītāja rīkojumu, norādot pirmsskolas
izglītības programmu, kuru bērns apgūs.
32. Vieta Iestādē tiek saglabāta:
32.1. Bērna slimības vai karantīnas
laikā, iesniedzot ārsta zīmi;
32.2. atveseļošanās laikā vai ģimenes
apstākļu dēļ, ja ir vecāku vai aizbildņu
iesniegums;
32.3. vasarā (jūnija – augusta
mēnešos).
IV Izglītojamā uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtība
33. Bērna uzņemšana un atskaitīšana
no Iestādes notiek normatīvajos aktos un
Iestādes nolikumā paredzētajā kārtībā.
34. Ja 1 (vienu) mēnesi bērns
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paaugstināšanas pasākumu realizācijai
(ēkas renovācija, to nosiltinot) par Skrundas novada pašvaldībai piederošiem
dzīvokļu īpašumiem Nr. 2., 5., 8., 13.,
24. Papildus dome izdarīja grozījumus
2011.gada 3.janvārī Skrundas novada pašvaldības un SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” noslēgtajā
deleģēšanas līgumā par dzīvojamo
māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
paredzot, ka Skrundas novada
pašvaldība piešķir šo finansējumu.
Līdzīgi tiks paredzēti līdzekļi arī
Kalēju ielas 12A mājai no nākamā gada
budžeta pēc iesniegtās tāmes.

Citi jautājumi
Dome piešķīra fondam „Sibīrijas
bērni” Ls 250.00 grāmatas „Sibīrijas
bērni” 2. sējuma angļu valodas tulkojumam. Finansējuma avots – 2012. gada
budžeta līdzekļi no novada kultūras
pasākumiem paredzētiem līdzekļiem.
Dome nolēma atbrīvot vienu personu no ikmēneša Skrundas mūzikas
skolas līdzfinansējuma maksas līdz
2012./2013. mācību gada beigām.
Dome izsniedza SIA „Aizputes
ceļinieks” bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants,
smilts atradnei ”Biņģeļi”, kas atrodas
zemes īpašumā „Biņģeļi”, Skrundas
novadā, uz laiku līdz 12.03.2018.
Atradni atļauts uzsākt izstrādāt tikai
pēc „Derīgo izrakteņu ieguves” projekta izstrādes un rekultivācijas daļas
saskaņošanas pašvaldībā. Pirms atļaujas
saņemšanas SIA „Aizputes ceļinieks”
nepieciešams samaksāt valsts nodevu
Ls 100.00, ieskaitot to Skrundas novada
pašvaldības budžetā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa
neapmeklē izglītības iestādi, nav bērna
vecāku vai aizbildņu rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas informācijas
izglītības iestādes vadītājam, bērns var
tikt atskaitīts.
35. Ja netiek veikta maksa par
ēdināšanu, vecāki vai aizbildņi tiks
rakstiski brīdināti par ēdināšanas pakalpojumu pārtraukšanu. Bērni izglītības
iestādi drīkstēs apmeklēt tikai iestādes
vadītāja norādītajā mācību laikā.
36. Pamats bērna atskaitīšanai ir
izglītības iestādes vadītāja rīkojums,
kurā norādīts bērna atskaitīšanas
iemesls.
37. Bērnam, kurš apgūst vai ir apguvis obligāto pirmsskolas izglītības
programmu, pamatojoties uz izglītības
iestādes vadītāja rīkojumu, tiek izsniegta attiecīga izziņa, kurā tiek norādīta
apgūtā programma.
V Iestādes maiņa
38. Saņemot Vecāku iesniegumu par
Iestādes maiņu, Izglītības speciālists
pārbauda Vecāku līgumsaistību izpildi
ar Iestādi, kurā Bērns iegūst izglītību.
39. Ja Vecāki ar Iestādi, kurā Bērns
iegūst izglītību, nav nokārtojuši
līgumsaistības, Komisija ir tiesīga
Vecākiem atteikt Iestādes maiņu.
VI Tiesiskuma nodrošināšana
40. Komisijas lēmumu un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt Skrundas
novada domē.
41. Izglītības iestādes vadītāja
lēmumu un/vai faktisko rīcību var
apstrīdēt Komisijā.
42. Pašvaldības domes lēmumu
un/vai faktisko rīcību var pārsūdzēt
tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
VII Noslēguma jautājumi
43. Ar Noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Skrundas novada
domes 29.09.2009. sēdē (prot. Nr. 10,
16.§) apstiprinātā „Bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas KĀRTĪBA
Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē
„Liepziediņš””.
Skrundas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja N. Kleinberga
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Esi kopā ar mums!
Kā rudenī lapas iegriež savu virpuli, tā Skrundas novada kultūras namos aktīvu sezonu uzsāks amatiermākslas
kolektīvi.
Skrundā līdzdarboties kolektīvos aicināti gan mazi, gan lieli dalībnieki. Pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja būt
deju kolektīvā „Jautais dancis”, bērnu vokālajā ansamblī. Savukārt pieaugušajiem ir iespēja izpausties senioru deju
kolektīvā „Virši”, vidējās paaudzes deju kolektīvā „Mežābele”, jauniešu deju kolektīvā „Tikai tā”, sieviešu vokālajā
ansamblī „Romance”, senioru vīru vokālajā ansamblī „Vecie zēni”, sieviešu korī ”Sonante”, senioru korī „Novakars”,
amatierteātrī „SANN” , kā arī audēju darbnīcā.
Savu atraktivitāti nav mazinājuši arī modes dejotāji un līnijdejotāji. Jaunums kultūras namā šogad ir bērnu popgrupa,
kurā aicināti bērni vecumā no pieciem līdz astoņiem gadiem. Popgrupu vadīs Guna Pavilaite.
Sekmīga amatiermākslas kolektīvu darbība notiek Rudbāržos , kur darbu turpina pirmsskolas bērnu deju un vokālā
ansambļa kolektīvs, amatierteātris un folkloras kopa „Kamenīte”. Arī Raņkos ikvienam ir iespēja darboties gan
amatierteātrī, gan folkloras kopā. Ar lielu entuziasmu Nīkrācē darbu uzsācis amatierteātris „Brinida”, kurš skatītājus
jau iepriecinājis ar izrādi „Trīsarpus atraitnes”. Šajā pagastā darboties turpina sieviešu vokālais ansamblis „Diantus”.
Lūk! Mums katram ir dota iespēja izvēlēties, kā piepildīt sevi, pavadīt brīvo laiku un būt starp līdzcilvēkiem. Turklāt
šī gada sezona amatiermākslas kolektīviem ritēs XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku zīmē. Svētki
notiks Rīgā 2013.gadā no 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Nepalaidiet garām izjust šo brīnišķīgo gaisotni!
Teksts- Irita Timbare, mākslinieciskās daļas vadītāja

AADC aktualitātes oktobrī

No 3.oktobra katru trešdienu pl.14.00 alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks bezmaksas mūzikas nodarbības
pensionāriem Māra Ošenieka vadībā.
No 3.oktobra katru trešdienu pl.17.30 alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks bezmaksas pērļošanas nodarbības
Emīlijas Seklītes vadībā.
4.oktobrī no pl.14.00-16.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra telpās seminārs vecākiem un pirmsskolas
skolotājiem par hiperaktīviem bērniem.
Otrdienās 13.00 un 15.00, ceturtdienās 15.00 AADC bezmaksas datoru apmācības nodarbības S.Kuzmicka vadībā.
15.oktobrī no pl.9.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks bezmaksas vēnu eksprespārbaude.
Pieteikšanās pa tālruni: 63321311.
15.oktobrī pl.16.00 Skrundā alternatīvās aprūpes dienas centrā uz pirmo tikšanos sanāk skolēnu padomes pārstāvji.
No 17.oktobra katru trešdienu pl.12.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks bezmaksas novusa
spēles nodarbības interesentiem Birutas Ventnieces vadībā.
6. un 13.oktobrī no pl.8.00-17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi
podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t.: 63321311.
20. un 27.oktobrī no pl.9.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra telpās būs pieejami SIA „ART OPTIKA”
piedāvājumi. Maksa par pakalpojumu Ls 5.00. Pieraksts pa t. 29555933 rindas kārtībā.
31.oktobrī Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks pirmā bērnu emocionālās audzināšanas nodarbība.
Nodarbības vadīs skolas un ģimenes psiholoģe- Sarmīte Štāle. Pieteikšanās līdz 25.oktobrim pa t. 63321311 vai
29407389.
Uzmanību! Tikai 9., 16., 23., 30.oktobrī 11.00-12.00 J.Kregžde (29676693) piedāvā bezmaksas konsultācijas
pensionāriem un invalīdiem trenažieru lietošanā un individuālas programmas sastādīšanā veselības uzlabošanai.
Pieteikšanās pa t. 63321311. Vietu skaits ierobežots! TURPMĀK PENSIONĀRIEM UN INVALĪDIEM TRENAŽIERU
IZMANTOŠANA BEZ MAKSAS, CITIEM INTERESENTIEM - 10 nodarbību abonements Ls 9.00!
Trenažieri izmantojami pirmdienās un trešdienās 13.00-20.00, otrdienās un ceturtdienās 10.00-17.00.
Atkarību kabinets aicina pieteikties interesentus bezmaksas individuālajām konsultācijām un grupu nodarbībām
līdzatkarīgajiem (29657347).

Liksim grīdai putēt!

3.novembrī pl.22.00 Skrundas
kultūras namā savus fanus un mūzikas
draugus atkal aicina diskotēkas
„Kurši” dīdžeji, kuri bija populāri
pirms vairāk nekā divdesmit gadiem.
Pirmā šāda kopā sanākšana pēc ilga
laika notika pagājušā gada rudenī
un, redzot pasākuma apmeklētāju
pozitīvās emocijas, organizatoriem
radās doma, ka šāda tikšanās jārīko
atkal.
Kurši darbojās tālajos
astoņdesmitajos gados, kad tādas
diskotēkas bija gandrīz vai katrā
kultūras namā. Skrundas kultūras
namu tajā laikā vadīja Mārīte Tože,
un, pateicoties labai komandai,
diskotēka bija pazīstama gan tuvā,
gan tālā apkaimē. Dažādos laikos tajā
ir spēlējuši dīdžeji Raimonds Tože,
Aldis Kampars, Loreta Robežneice,
Vairis Vilde, Inga Sproģe, Valdis
Bračs, Andris Ozols, Tonijs Tože u.c.
Par skaņu rūpējās Imants Johansons,
par disko gaismām Uldis Veiss.
Kuršiem bija pat sava fanu grupa,
kura brauca līdz ar savu izklaides
programmu.
Ne viens vien skrundenieks šo laiku atceras ar smaidu sejā. Toreizējiem
tīņiem jau pašiem bērni tīņu gados,
bet, tā kā mūzikai nav vecuma,
tā veiksmīgi spēj vienot dažādas
paaudzes. Tāpēc novembra pirmajā
sestdienā nāc kopā ar draugiem uz
Skrundas kultūras namu, kur Tevi
sagaidīs laba 80.-90. gadu mūzika
un dažādi pārsteigumi! Galdiņu
rezervācija pa tālr. 63331556. IeejaLs 2.00.
Teksts- Aivita Emerberga

NVO un pašvaldības pārstāvju diskusija

Lai veicinātu iedzīvotāju un pašvaldību pārstāvju savstarpējo
komunikāciju un sadarbību, 16. oktobrī plkst. 10:00 Skrundas alternatīvās
aprūpes dienas centrā Kalēju ielā 4 notiks tikšanās-diskusija, kuru vadīs
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra eksperti. Interesenti aicināti pieteikt
novada aktualitātes, kuras iekļaut diskusijās.
Tikšanos-diskusijas laikā paredzēts iepazīstināt klātesošos ar dažādām
Kurzemē jau strādājošām pašvaldību un iedzīvotāju (NVO) sadarbības formām,
kā arī rosināt kvalitatīvu diskusiju par Skrundas novada iekšējiem sadarbības
un līdzdalības jautājumiem. Eksperti iepazīstinās arī ar funkciju deleģēšanas
iespējām, to juridisko pamatojumu, kā arī stāstīs par projektu finanšu avotiem,
kuros pašvaldības var piedalīties kopīgi ar iedzīvotājiem.
Gan iedzīvotāji (arī biedrības, nodibinājumi), gan pašvaldību pārstāvji
aicināti informēt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāju Inesi Siliņu
par jautājumiem, kurus būtu nepieciešams aktualizēt tikšanās laikā . Seminārudiskusiju vadīs Inese Siliņa, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja
un Brigita Dreiže, NVO eksperte, arī Liepājas pilsētas domes eksperte NVO
un sabiedrības integrācijas lietās. Uz tikšanos aicināti visi interesenti, vēlams
iepriekš piesakot savu dalību, rakstot uz e-pastu Inesei Siliņai inese.silina@
zkcentrs.lv vai Dainai Ābelei daina.abele@skrunda.lv.
Semināra-diskusijas „Līdzdalība un sadarbība novada attīstībai”
darba kārtība.
1.Iepazīšanās ar semināra-diskusijas mērķi un tā vadītājiem, ievads tematikā.
2.Kas ir sadarbība/partnerība/līdzdalība pašvaldības ietvaros? Iespējamās
formas, iesaistāmās puses, plusi un mīnusi.
3.Veiksmīgi piemēri pašvaldības un iedzīvotāju (NVO) sadarbībai un
līdzdalība.
Piemēru apskats, to analīze, klupšanas akmeņu analīze, iespejamā
piemērošana Skrundas novada vajadzībām.
4.Iedzīvotāju iespējas iesaistīties un priekšlikumi Skrundas novada attīstībai.
Moderatoru ievads situācijā, mērķtiecīgu jautājumu attīstīta dalībnieku diskusija par esošo sadarbības un līdzdalības praksi novadā.
5.Funkciju deleģēšanas juridiskais pamats, formas.Juridiskās formas sadarbības, līdzdalības un deleģēšanas līgumi, līdzfinansēšana, pakalpojuma
pirkšana, u.tml.
6.Finansu iespējas NVO un pašvaldību sadarbībai, kopīgu mērķu īstenošanai.
„Eiropa pilsoņiem”, EEZ finanšu instruments „NVO fonds”, u.c.
7.Sadarbības un savstarpējā atbalsta sistēma Kurzemē. Klātesošo diskusija
par šādas atbalsta sistēmas izveides nepieciešamību lietderību, kā tās izveidē
var palīdzēt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs?
Teksts- Inese Siliņa,
„Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” direktore
Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte
(t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics. Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā,
Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

2012. gada 5.oktobris

Notikumu kalendārs
Skrundā

5.oktobrī pl.16.30 Skrundas kultūras namā sezonu atsāk senioru
koris „Novakars” (vadītāja Sarmīte Pavilaite, koncertmeistare Antra
Zuntnere).
9.oktobrī pl.18.30 Skrundas kultūras namā sezonu atsāk senioru
deju kolektīvs ”Virši” (vadītājs Agris Sīlis).
10.oktobrī Skrundas kultūras namā 9.00-11.30 donoru diena.
11.oktobrī pl.19.00 Skrundas kultūras namā sezonu atsāk vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Mežābele” (vadītājs Agris Sīlis).
11.oktobrī pl.9.30 Skrundas kultūras namā Kurzemes kultūras
nozares darbinieku seminārs “Lai ko Tu domā, domā Citādi “. Lektore- Vita Brakovska.
No 4.-7.oktobrim Latvijas NBS SUV sadarbībā ar 45. zemessardzes
NB Skrundas novada teritorijā organizē mācības.
15.oktobrī pl.9.00 Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra
telpās Kuldīgas ielā 2, 2.stāvā, pieņems ginekoloģe Rasma Vītola.
Pieteikties pa t. 63331471 vai 63331473.
17.oktobrī pl.17.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks
seminārs par veselības veicināšanu. Seminārā gaitā Jūs iegūsiet
informāciju, kā saglabāt savu veselību visa mūža garumā, par
bioloģiskā un produktīvā mūža pagarināšanu (cilvēka augsta imunitāte,
sāpju izzušana, labs garastāvoklis u.c.), ko var nodrošināt ar dabīgas
izcelsmes produktu Xango Resserva. Sīkāka informācija: t.29175842
(Ilgvars Dreižis).
18.oktobrī pl.10.00 Skrundas kultūras namā Valsts darba inspekcijas
aktualitātes, jaunumi par prasībām lauksaimniecības uzņēmumos, darba
tiesisko attiecību nodibināšana u.c. Informēs Kurzemes reģiona vec.
inspektore Linda Hausmane.
30.oktobrī Skrundas pilsētas bibliotēka slēgta. Bibliotekāres dosies
uz mācību semināru Rīgā.
2.novembrī pl.11.00 Skrundas kultūras namā ukraiņu cirka izrāde.
Ieeja- Ls 2.00.
3.novembrī pl.22.00 Skrundas kultūras namā atkal kopā sanāk
diskotēka “Kurši”. Ieeja- Ls 2.00.

Rudbāržos

12.oktobrī pl.16.00 Rudbāržu kultūras namā pensionāru atpūtas
vakars. Dalības maksa Ls 2.-. Pieteikties Rudbāržu pagasta pārvaldē
pie kasieres vai kultūras darbinieces Ditas, vai pa t.28327883. Līdzi
ņemt labu garastāvokli!
23.oktobrī pl.18.00 Rudbāržos Kulinārijas brīnumu vakars. Sīkāka
informācija pa t.28327883.
26.oktobrī pl.19.00 Rudbāržu kultūras namā ar viesizrādi “Trīsarpus
atraitnes” (A.Niedzviedzis) ciemosies Nīkrāces amatierteātris “BRINIDA”. Režisore- Inga Ezeriete.
19.oktobrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks filmu
pēcpusdiena. Tiks rādītas bērnu un multiplikācijas filmas. Bērni tiks
cienāti ar siltu liepziedu tēju un cepumiem. Visi laipni aicināti.

Nīkrācē

13.oktobrī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā senioru atpūtas vakars
kopā ar kapelu „Jakobīnes” no Snēpeles.
16.oktobrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu klubiņš aicina
uz tradicionālo rudens tikšanos „Kas ir tavā burciņā?”
27.oktobrī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā viesosies Rudbāržu
amatierteātris ar Aivara Bankas lugu „Visi radi kopā”. RežisoreMirdza Pilskunga.
No 29.oktobra līdz 2.novembrim pl.12.00 skolēnu brīvlaikā
skolēniem no 10 gadu vecuma un jauniešiem Nīkrāces saieta namā
radošās darbnīcas vadīs Inga Ezeriete.

Raņķos

12.oktobrī Raņķos pensionāru atpūtas vakars. Sveiksim jaunos
pensionārus: Birutu Sergejevu, Virgīniju Kovaļevu, Anitu Ivbuli un Jāni
Liepu. Pasākumu kuplinās akordeonistu ansamblis “Akords” no Saldus.
16.oktobrī pl.16.30 Raņķu pasākumu zālē gardēžu kopas tikšanās.
Šai reizē par krājumiem ziemai.
19.oktobrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Nīkrāces amatierteātra
“Brinida” viesizrāde “Trīs ar pus atraitnes” (A.Niedzviedzis).

Novada dzimtsaraksts ziņo

Septembrī Skrundas novadā mūžībā aizgājuši 5 iedzīvotāji: četri Skrundā,
viens aprūpes namā VALTAIĶI. Piedzimusi viena meitenīte.

Centrs jaunās telpās

No 17.septembra Rudbāržu bērnu un jauniešu centrs ir pārcēlies uz jaunām
telpām. Turpmāk bērni un jaunieši ir laipni gaidīti pamatskolas telpās. Bērni
šeit pēc stundām mācās pagarinātā grupā, kā arī lietderīgi aizpilda savu brīvo
laiku, spēlējot novusu, citas galda spēles un zīmējot. Centru 6 gadus vada
skolotāja Antra Bikše.

Vācam makulatūru!

Skrundas pilsētas bibliotēka atgādina, ka līdz 31.oktobrim turpinās akcija “Piešķir vecajām grāmatām un avīzēm jaunu dzīvi”. Bibliotēka aicina
iesaistīties un pārliecināties, vai mājās neglabājas vecas avīzes, žurnāli un
cita nevajadzīga makulatūra, un to nogādāt bibliotēkā.Tālrunis informācijai:
63331552

Viesosies ārzemnieki

Comenius projekta “Ceļi uz zaļāku un veselīgāku Eiropu” ietvaros no 8.-12.
oktobrim Skrundas vidusskolā viesosies skolēni un to pedagogi no Vācijas,
Dānijas, Spānijas, Itālijas un Kipras.

