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Budžets pieņemts. Jāstrādā!

Labdien, lasītāj!

26. janvāra ārkārtas domes
sēdē tika pieņemts 2012.gada
Skrundas novada pašvaldības
budžets. Skrundas novada
vadītāja Nellija Kleinberga atzīsttas ir izdzīvošanas budžets ar
ierobežotām attīstības iespējām.

Nellija Kleinberga, Skrundas
novada pašvaldības vadītāja.
„Ziema kā ziema, bet dzīve kā
dzīve”, –teica viens Rīgas pašvaldības
kolēģis, kad uzdevu jautājumu- kā
Tev klājas? Daudz konkrētāka bija
atbilde uz jautājumu, kas tad ir
Rīgas problēmas šajā laikā. Daudz
nedomājot, kolēģis strikti noskaitīja:
sals un suņi. Es mazliet biju pārsteigta,
bet tad pievienojos, ka tādas pašas
problēmas satrauc un nodarbina arī
Skrundas novada iedzīvotāju prātus.
Termometra stabiņš šajā ziemā
bieži pietuvojās -30 C atzīmei. Auksti
bija gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.
Ja cilvēks var sevi tomēr nodrošināt
pret aukstumu, siltāk apģērbjoties,
tad mājdzīvniekiem tomēr bieži
jāpaļaujas un jācer uz savu saimnieku labvēlīgo attieksmi, ielaižot
pasildīties telpās vai silti iekārtojot
dzīvnieka mājvietu. Skrundā vairāki
iedzīvotāji bija līdzcietīgi sekojoši, kā
savus mājdzīvniekus uztur kaimiņi,
un vairākas reizes vērsās domē ar
lūgumu uzrunāt saimniekus, kuri saviem suņiem nav nodrošinājuši iespēju
kaut kur paslēpties gan no sala, lietus
un sniega. Pašvaldības policists
uzrunāja šo dzīvnieku saimniekus un
aizrādīja, ka arī dzīvnieku aizsardzībai
(vai pāridarīšanai, vienaldzībai) ir
paredzēti noteikumi, kuru pārkāpšana
var novest pie saimnieku sodīšanas.
Ļoti gribētos cerēt, ka šie aizrādījumi
nebūs šogad jāizsaka saimniekiem par
to, ka savus mīluļus vienkārši aizmirst
pieskatīt un parūpēties. Mēdz teiktkāds saimnieks, tāds suns, bet varbūt
gudrāk būtu teikt- kādi dzīves apstākļi
sunim, tāds saimnieks? Neaizsargāts,
nepaēdis suns bieži kļūst agresīvs
un draudīgs. Mūsu novada teritorijā
klīst vairāki nepieskatīti suņi, kuri
ikdienā var apdraudēt gan cilvēku,
gan meža dzīvnieku drošību. Šiem
suņiem VISIEM ir zināmi saimnieki,
tikai bieži līdzcilvēku nevēlēšanās
sabojāt kaimiņu attiecības un
paziņot pašvaldības policistam par
bezatbildīgiem suņu saimniekiem
noved pie smagām sekām: sakosti
bērni un pieaugušie, nokostas stirnas
un citi meža iemītnieki. Vai tiešām šo
klejojošo suņu saimnieki nekad nav
dzirdējuši, kā raud bērni aiz sāpēm
un mokās mirst dzīvnieki ?
Sals, cerams, ka drīz atkāpsies un
dzīve virzīsies uz pavasara pusi. Dabā
sāksies atmoda un līdz ar to arī tā
saucamie „suņu un kaķu laiki”. Būsim
atbildīgi par saviem mājdzīvniekiem,
ko esam pieradinājuši. Parūpēsimies,
lai viņiem būtu siltas mājas, gards
ēdiens un mīļi sabužināts kažociņš.
Suņi un kaķi nespēj pasacīt vārdiem,
bet viņu acīs var izlasīt gan lielu
uzticību un mīlestību, gan draudus un
agresiju. Būsim vērīgi un mācīsimies
dzirdēt nepateikto!
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Ieņēmumi pildījušies
Pašvaldības budžeta ieņēmumu
daļa pagājušajā gadā pildījusies
labi- atzīst N.Kleinberga. Jau gada
sākumā par prioritāti noteikta
nodokļu iekasēšana, līdz ar to parādi
būtiski samazinājušies un šie līdzekļi
novirzīti iestāžu vajadzībām. Arī
valsts nodokļu daļa izpildījusies
simtprocentīgi. Veidojot 2012.gada
budžetu, pieņemts, ka arī šogad
valsts nodokļu daļa pildīsies tāpat
kā iepriekšējā gadā, ne mazāka
uzmanība tiks pievērsta nodokļu
iekasēšanai.
Izmaiņas nelielas
Pašvaldību iestāžu darbs ir
nodrošināts iepriekšējā gada līmenī. Ir
tikai nelielas izmaiņas. Raņķu pagasta
pārvaldē likvidēta sekretāres štata
vieta, šos pienākumus veiks citi pagasta darbinieki. Sliktā autotransporta
stāvokļa dēļ Raņķu pagastā vairs
nebūs ugunsdzēsēja štata vienības.
Tā kā Rudbāržu pagasta Sieksātes
bibliotēku vidēji apmeklē 5 cilvēki
nedēļā, tad tā šogad pārveidota
par Rudbāržu bibliotēkas grāmatu
apmaiņas punktu. Savukārt dažiem
cilvēkiem aprūpes iestādēs ir izdevies
nedaudz paaugstināt algas (no 3,- līdz
25,-Ls).
Jauni speciālisti
Ņemot vērā novada darbību un
nākotnes attīstības vīziju, izmaiņas
ir speciālistu piesaistē. Piemēram,
ieviešot elektronisko dokumentu
aprites sistēmu, radusies būtiska
nepieciešamība pēc IT speciālista,
kurš varētu jebkurā darba dienas
laikā palīdzēt risināt specifiskos
IT jautājumus. Šos pienākumus
veic Sandris Kuzmickis. Izveidojot
alternatīvās aprūpes dienas centru, bija vajadzīgi sociālās nozares
speciālisti, jo īpaši psiholoģijā.
Konkursa kārtībā šiem darbiem tika
atrastas speciālistes Daina Ābele
un Inga Pumpuriņa no Saldus. Pērn
šo trīs darbinieku atalgojums tika
nodrošināts no Eiropas Sociālā fonda,

šogad- no pašvaldības budžeta. Lai
veiksmīgi piesaistītu ES līdzekļus
novada teritorijas attīstībai, radās
nepieciešamība pēc vēl viena projektu speciālista. Šai amatā šogad
Skrundas novada domes attīstības
nodaļā sākusi strādāt skrundeniece
Gita Rubežniece.
Atbalstīs iedzīvotāju
iniciatīvas
Šogad budžetā ir ieplānoti 5000
latu, lai turpinātu pirms kāda laika
aizsākto projektu īstenošanu, kuri
savulaik tapa ar Nīderlandes fonda
KNHM līdzekļiem. Tas nozīmē,
ka domubiedru apvienības varēs
realizēt savas idejas, kuras nestu
labumu sabiedrībai, papildinot tās
ar savu ieguldīto darbu. „Kā labs
piemērs varētu būt kopējā pagalma
sakārtošana vai kādas īpašas vietas
sakopšanas”, saka N.Kleinberga.
Līdzekļi tiks piešķirti pēc nolikuma, kurš tiks drīzumā izstrādāts un
publicēts. Šajos projektu konkursos
varēs piedalīties arī NVO sektora
organizācijas.
Īstenos projektus
Liepu ielas rekonstrukcija
Rudbāržu pagastā – Ls 22 295,pašvaldības līdzfinansējums/ Ls 85
000,- kopējās izmaksas; Jubilejas
ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā
– Ls 16 977, - / Ls 64 724,-; Skrundas estrādes rekonstrukcija – Ls 36
721 / Ls 140 000,-; Ģimenes ārstu
pieņemšanas telpu remonts Skrundā
– Ls 9 120,-/Ls 60 799,-; Lifta
izbūve Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrā – Ls 15 000,- / Ls 65
000,-; Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana – Ls 14 400,-/
Ls 54 900,-; Skvēra rekonstrukcija
(ar pulksteni) pie Skrundas kultūras
nama – Ls 6 400,- /Ls 24 400,-.
Trūkst ceļiem
„Katastrofālākā situācija, citādi to
nosaukt nemaz nevar, veidojas ceļu
uzturēšanas un sakārtošanas nozarē,”
neslēpj N.Kleinberga. „Ļoti svarīgi
pašreiz ir sekot līdzi katram latam,
kuru atļaujamies „izlikt uz ceļa”, jo
naudas daudzums samazinājies par
25%, salīdzinot ar pagājušo gadu.”
Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītājs
Aldis Zalgauckis saka: „ Faktiski, ja
gribam, lai pagasts attīstās un cilvēki
no tā nemuktu, tad visām nozarēm

Projekts „Mana sociālā atbildība”
Skrundas novada pašvaldība
sadarbībā ar 12 partneriem no Latvijas un Lietuvas drīzumā uzsāks
projekta LLIV-332 „Mana sociālā
atbildība” īstenošanu, kura mērķis
ir nodrošināt vides pieejamību un
veicināt vienlīdzīgas iespējas cilvēku
ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā,
attīstot jaunus sociālos pakalpojumus – asistents-pavadonis personu ar
funkcionāliem traucējumiem dalībai
pasākumos publiskā vidē un īslaicīgas
uzturēšanās mītne personām ar garīga
rakstura traucējumiem.
Projektā paredzētas dažādas
aktivitātes, tostarp, projektu partneru
tikšanās, vienotu starpvalstu koncepciju izstrāde cilvēku ar invaliditāti
integrācijai sabiedrībā, investīcijas
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RAŅĶI

infrastruktūrā, aprīkojuma iegāde,
jaunu sociālo pakalpojumu ieviešana,
iedzīvotāju informēšana par projektā
sasniegtajiem rezultātiem, u.c.
Skrundā paredzēta īpaša lifta,
kas pielāgots gulošu pacientu
transportēšanai, izbūve Skrundas
veselības un aprūpes centra ēkai
Kuldīgas ielā 2, kā arī divu telpu
renovācija, pielāgojot tās īslaicīgās
uzturēšanās pakalpojumu (līdz
30 dienām gadā) nodrošināšanai
personām ar garīga rakstura
traucējumiem, jo ir gadījumi, kad
ilgstoša ievietošana sociālās aprūpes
institūcijā nav nepieciešama vai arī
speciāls atbalsts klientam vajadzīgs
tikai īsu brīdi (piemēram, kamēr likumiskajiem pārstāvjiem vai ģimenes
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Skrundas novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga un Finanšu
nodaļas vadītāja Ināra Muceniece vēl pārskata budžetu, pirms tā
pieņemšanas.
vajadzētu krietni vairāk līdzekļu –
Raksts tapis sadarbībā ar Skrunsociālajai jomai, medicīnai, kultūrai, das novada domes speciālistiem
labiekārtošanai un vēl daudz kam un pagasta pārvalžu vadītājiem.
citam, bet realitāte ir tāda, kāda ir…” Informāciju apkopoja Ieva Benefelde
Tomēr pagasta pārvalžu vadītāji
priecājas par lietām, ko izdevies
Foto- Ieva Benefelde
saglabāt.

Skrundas novada pašvaldības
2012.gada pamatbudžets
IEŅĒMUMI
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
KOPĀ

1048859,00
168626,00
13485,00
41500,00
161060,00
1871392,00
3304922,00

IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ
locekļiem, kas kopj klientu, ir jādodas
komandējumā vai jāsaņem stacionārā
medicīniskā palīdzība vai tml.).
Kopumā visu projektā paredzēto
aktivitāšu īstenošanai piesaistīts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas finansējums EUR 1 157
295,45 apmērā. Skrundas novada
pašvaldības daļa projektā sastāda
EUR 98 077,80, no tiem EUR 83
366,13 pārrobežu sadarbības programmas finansējums, EUR 14
711,67 – pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu uzsāks š.g. aprīlī/maijā
un to paredzēts īstenot līdz 2013.
gada nogalei.
Teksts-Gita
Rubežniece
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465732,00
42504,00
37500,00
464002,00
278983,00
403160,00
1324541,00
418797,00
3435219,00

Skrundas novada
pašvaldības iedzīvotāju
sapulces notiks:
22.februārī pl.16.00 Nīkrāces
atpūtas centrā.
23.februārī pl.17.00 Rudbāržu
kultūras namā.
28.februārī pl.17.00 Raņķu
Sākumskolas zālē.
1.martā pl.17.00 Skrundas
Kultūras namā.
26.martā pl.17.00 Lēnu ciema
centrā
27.martā pl.17.00 Smilgu
ciema centrā
28.martā pl.17.00 Sieksātes
bibliotēkā.
4.maijā pl.17.00 Kušaiņu
ciema centrā.
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Tautas nobalsošana par likumprojektu
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”

ĪSUMĀ

Par izmaiņām

Skrundas novada pašvaldība
informē, ka ir izmaiņas pašvaldības
speciālistu kabinetu izvietojumos.
Skrundas novada būvvaldes vadītājs
un arhitekte turpmāk apmeklētājus
pieņems 2 stāvā. Kabinetu maiņu
dēļ mainīti pašvaldības speciālistu
tālruņi-būvvalde - 63350454,
administratīvās nodaļas vadītāja
- 63350457, tehniskā sekretāre 63350451.

Par zupas virtuvi

Februārī darbu atsākusi Skrundas
zupas virtuve. Pirmdienās, trešdienās
un piektdienās no 13.00 līdz 14.00
arodskolas gatavoto siltā ēdiena porciju sociālā dienesta pagrabstāvā var
saņemt tie trūcīgie iedzīvotāji, kas ir
šīs iestādes rūpju lokā.

Bezmaksas pārtika

Februārī atsākta bezmaksas
pārtikas paku izdale. Pakas var
saņemt p/a „Sociālais dienests” vai
pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs, uzrādot izziņu par
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam.

2011.gadā kopumā Skrundas
novada p/a “Sociālais dienests”
reģistrēti un izskatīti 1333 dokumenti- iedzīvotāju iesniegumi, atzinumi, paziņojumi, kā arī cita veida
informācija. Pieņemti 1094 lēmumi.
Gada laikā Skrundas novadā ir
izdalītas 9065 bezmaksas pārtikas
pakas. Latvenergo un Latvijas
Pašvaldību savienības organizētās
sociālā atbalsta programmas ietvaros elektrības dāvinājuma kartes
izsniegtas 197 Skrundas novada
mājsaimniecībām.
23.februārī Skrundas k/n mazā
zālē seminārs par šādām tēmāma k t uā lā k ā s i z m a iņ a s n o d o k ļu
likumdošanā, gada ienākumu
deklarācijas pildīšana, grāmatvedības
normatīvie akti, fiziskās personas mantiskā stāvokļa un iepriekš
nedeklarēto ienākumu deklarēšanas
likums, priekšrocības elektroniskās
deklarēšanās sistēmā(EDS). Lektore:
SIA LLKC Kuldīgas konsultāciju biroja vecākā speciāliste grāmatvedībā
Anita Kovaļa. SIA Agrochema Latvia
jaunākā informācija par minerālmēslu
un augu aizsardzības līdzekļu
piedāvājumu 2012.gadam, iegādes
un piegādes iespējas.
Lektore: SIA Agrochema Latvia
tirdzniecības menedžere Sandra
Rožkalne.
SIA ,,Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs” katru mēnesi
sagatavo informatīvo izdevumu
lauksaimniekiem Lauku Lapa, kurā
atspoguļota jaunākā informācija
par aktualitātēm valsts un ES atbalstu, grāmatvedību un nodokļiem,
lauku attīstību u.c. Šis informatīvais
materiāls ir pieejams ikvienam mājas
lapā www lad.gov. lv, pagastu
pārvaldēs un Skrundas novada domē
pie lauku attīstības speciālistes.
28.februārī pl.10.00 Mārtiņzālē,
Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, seminārs
dārzkopjiem ,,Sīpolaugu un garšaugu
audzēšana”.
14.februārī pl.11.00 Kazdangas
kultūras centrā seminārs „Garšīgu,
veselīgu un dažādu šķirņu tomātu
audzēšana, nedaudz arī par ķirbjiem”.
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Vēlēšanu iecirkņu darba laiki

Vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā ir atvērti 10 dienas pirms 2012.gada
18.februāra tautas nobalsošanas par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Šais dienās var pieteikties balsošanai savā dzīves vietā,
ja nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, kā arī iepazīties ar izmaiņām, kuras stāsies
spēkā, ja vairākums nobalsos PAR. Vairāk informācijas par likumprojektu
www.cvk.lv. Skrundas novadā darbojas pieci vēlēšanu iecirkņi- Skrundas
kultūras namā, Raņķu pagasta sākumskolas ēkā, Rudbāržu pagasta kultūras
namā, Sieksātes bibliotēkā un Nīkrāces pagasta atpūtas centrā.

Datums
08.februāris
09.februāris
10.februāris
11.februāris
12.februāris
13.februāris
14.februāris
15.februāris
16.februāris
17.februāris
18.februāris

Darba laiks
09.00-13.00
16.00-20.00
09.00-13.00
09.00-13.00
16.00-20.00
09.00-13.00
16.00-20.00
09.00-13.00
16.00-20.00
09.00-13.00
07.00-22.00

Transporta grafiks
referenduma laikā
Lai nodrošinātu Skrundas pagasta
iedzīvotāju nokļūšanu uz vēlēšanu
iecirkni Skrundas kultūras namā un
atpakaļ, 18.februārī kursēs autobuss.
Uz vēlēšanu iecirkni:
Jaunmuiža (pie veikala) - 10:00
Skrundas arodvidusskola - 10:00
Ikaiši - 10:30
Pastari - 10:45
Kušaiņi (pie pieturas) - 10:55
Ciecere (pie veikala) - 11:00
Atpakaļ autobuss kursēs no
Skrundas kultūras nama pl.13:00

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi Saldus ielā 6a

Sociālais dienests
informē

Lauksaimniekiem

2012. gada 10.februāris

2011.gada 14.decembrī SIA „Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja
līgumu ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pamatojoties uz Ministru
kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projekta
iesniegumu atlases kārtu”, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus
ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” īstenošanu
(turpmāk - Projekts). Projekta identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/195.
Projekta mērķis ir veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Saldus ielā 6a
rekonstrukciju, kas ietver ēkas siltināšanas pasākumus, tādējādi uzlabojot
ēkas energoefektivitāti un veicot energoresursu efektīvu izmantošanu. Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes: jumta seguma nomaiņa, 3.stāva
pārseguma siltināšana, fasādes sienu siltināšana, cokola siltināšana, logu
nomaiņa dzīvokļos, kāpņu telpās, apkures sistēmas modernizācija un apkures
cauruļvadu nomaiņa un siltināšana, ventilācijas kanālu tīrīšana, ventilācijas
skursteņu remonts, ventilācijas sistēmas izbūve bēniņos un dzīvokļos.
Projekta īstenošanas vieta – Skrunda, Saldus iela 6a
Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 9 mēneši, sākot ar līguma par
projekta īstenošanu noslēgšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 139 999,46LVL,
no tām ERAF finansējums 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām –
LVL 57 376,83 LVL. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošinās
līdzfinansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai 57 376,83 LVL apmērā.

Likumprojekts paredz krievu valodai
noteikt otras valsts valodas statusu
Likuma teksts pēc grozījumu
pieņemšanas. Ja izvēlies šo variantu, balso PAR

4.pants Valsts valoda Latvijas
4.pants Valsts valoda Latvijas
Republikā ir latviešu valoda un Republikā ir latviešu valoda. Latvijas
krievu valoda. Latvijas karogs ir karogs ir sarkans ar baltu svītru.
sarkans ar baltu svītru.
18.pants Saeima pati pārbauda
savu locekļu pilnvaras.
Saeimas locekļa pilnvaras iegūst
Saeimā ievēlēta persona, ja tā Saeimas sēdē dod šādu svinīgu solījumu:
“Es, uzņemoties Saeimas deputāta
amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu)
būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās
suverenitāti un kā latviešu valodu, tā krievu valodu kā vienīgās
valsts valodas, aizstāvēt Latviju kā
neatkarīgu un demokrātisku valsti,
savus pienākumus pildīt godprātīgi
un pēc labākās apziņas. Es apņemos
ievērot Latvijas Satversmi un likumus.”

NĪKRĀCE

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

18.pants Saeima pati pārbauda
savu locekļu pilnvaras.
Saeimas locekļa pilnvaras iegūst
Saeimā ievēlēta persona, ja tā Saeimas sēdē dod šādu svinīgu solījumu:
“Es, uzņemoties Saeimas deputāta
amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu)
būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās
suverenitāti un latviešu valodu kā
vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku
valsti, savus pienākumus pildīt
godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es
apņemos ievērot Latvijas Satversmi
un likumus.”

21.pants Iekšējās darbības un
21.pants Iekšējās darbības un
kārtības noteikšanai Saeima izstrādā kārtības noteikšanai Saeima izstrādā
sev kārtības rulli.
sev kārtības rulli. Saeimas darba
valoda ir latviešu valoda.
101.pants Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā
veidā piedalīties valsts un pašvaldību
darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.
Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības
pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.
Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā,
ir tiesības likumā paredzētajā veidā
piedalīties pašvaldību darbībā.
Pašvaldību darba valoda ir latviešu
valoda un krievu valoda.

101.pants Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā
veidā piedalīties valsts un pašvaldību
darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.
Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības
pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā.
Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas pastāvīgi uzturas Latvijā,
ir tiesības likumā paredzētajā veidā
piedalīties pašvaldību darbībā.
Pašvaldību darba valoda ir latviešu
valoda.

104.pants Ikvienam ir tiesības
likumā paredzētajā veidā vērsties
valsts un pašvaldību iestādēs ar
iesniegumiem un saņemt atbildi pēc
būtības. Ikvienam ir tiesības saņemt
atbildi latviešu valodā un krievu
valodā.

104.pants Ikvienam ir tiesības
likumā paredzētajā veidā vērsties
valsts un pašvaldību iestādēs ar
iesniegumiem un saņemt atbildi pēc
būtības. Ikvienam ir tiesības saņemt
atbildi latviešu valodā.

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi Liepājas ielā 45

2011.gada 18.janvārī SIA „Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja
līgumu ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pamatojoties uz Ministru
kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”, papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projekta iesniegumu atlases kārtu”, projekta „Dzīvojamās mājas Liepājas ielā
45, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” īstenošanu
(turpmāk - Projekts). Projekta identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/202.
Projekta mērķis ir veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45,
Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un nepieciešamos
atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi
ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā. Projekta ietvaros ir
paredzētas šādas aktivitātes: visu ārsienu siltināšana, ieejas nojumu remonts,
apmales renovācija, jumta renovācija un skursteņu remonts, lūku nomaiņa,
noteku nomaiņa, bēniņu siltināšana, apkures sistēmas renovācija, veco logu
un koplietošanas telpu durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas sakārtošana.
Projekta īstenošanas vieta – Skrunda, Liepājas iela 45.
Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 9 mēneši, sākot ar līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 78 466,80LVL, no
tām ERAF finansējums 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām – LVL 30
180 LVL. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošinās līdzfinansējuma
daļu attiecināmo izmaksu segšanai 30 180 LVL apmērā.
Kontaktpersona: SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētājs Aivars Rudzroga,t.: 63331258, fakss: 63331526.

Spēkā esošā likuma teksts.
Ja izvēlies šo variantu, balso
PRET

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina
projektu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
23. februāra līdz 23. martam. 4. kārtā pieejamais publiskais finansējums
ir 115 437.30 LVL. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 4. ass 413.
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm
un rīcībām:
Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas
vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:
•Sociālo un sabiedrisko pakalpojumu centru izveidošana un darbības
uzsākšanas nodrošināšana, pieejamais finansējums 22 986.41 LVL;
•Aktīvās atpūtas objektu brīvā dabā izveide, pieejamais finansējums 24
519.49 LVL;
•Pakalpojumu pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšana,
pieejamais finansējums 24 604.56 LVL;
•Jaunu sociālo un saimniecisko pakalpojumu veidu ieviešanas izveide,
pieejamais finansējums 19 614.62 LVL;
•Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana pieejamais
finansējums 9 785.93 LVL.
Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām
rīcībām:
•Dabas resursu ekonomija un aizsardzība, pieejamais finansējums 13
926.29 LVL
Vairāk informācijas: www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.darisimpasi.lv. Kontaktpersona: ELFLA administratīvā vadītāja Simona Nazarova,
tālr. 26703067, t./fax.63323164, simona@darisimpasi.lv.
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Domes 2011. gada 28. decembra sēde

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome akceptēja SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ERAF
līdzfinansējuma saņemšanai sagatavotos projekta “Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu
ciema ūdenssaimniecības attīstība”
un projekta “Skrundas novada
Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema
ūdenssaimniecības attīstība” iesniegumus, tajos ietvertos darbus
un finansējuma apjomus atbilstoši
projekta iesniegumos iekļautajiem
finansēšanas plāniem un projektu
budžetu kopsavilkumiem.
Dome pagarināja ar uzņēmumu
01.03.2010. noslēgto līgumu Nr. 5-433/32/2010 par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līdz 31.12.2019,
pagarināja arī 30.08.2010. noslēgto
līgumu Nr. 5-43-3/98/2010 par
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu līdz 31.12.2019.

Administratīvie
jautājumi

Dome izslēdza ar 01.01.2012. no
Nīkrāces pamatskolas amatu saraksta
sētnieka amatu
(0.5 likmes, profesijas kods 961301) un palielināja
Nīkrāces pamatskolas apkopējas
amatu (profesijas kods 911201) līdz
1 slodzei, nosakot mēneša darba
algas likmi Ls 200.00 (divi simti
lati), amata aprakstā paredzot papildus pienākumus skolas pagalmā.

Finansējuma avots – Nīkrāces
pamatskolas 2012. gada budžets.
Dome izslēdza ar 01.01.2012. no
pašvaldības aprūpes nama “Valtaiķi”
amatu saraksta grāmatvedes amatu (1
likme), profesijas kods 241101.
Dome nolēma atmaksāt
administratīvo lietu nodaļas vadītājai
30% no gada studiju maksas par
2011./2012. studiju gadu, ieskaitot to
personas uzrādītajā norēķinu kontā.
Dome novirzīja Ls 41.00
(četrdesmit viens lats) no 2011. gada
sporta pasākumiem paredzētiem
budžeta līdzekļiem kāda skrundenieka dalībai sacensībās un ziemas
taekvando eksāmenā.
Dome atcēla Skrundas novada
domes 24.11.2011. sēdes (prot.
Nr. 18, 15.§) lēmuma „Par valsts
dzīvojamo māju neprivatizēto daļu
pārņemšanu pašvaldības īpašumā”
2.1.2. punktu.
Dome izdarīja izmaiņas Skrundas
vidusskolas nolikumā, pievienojot
apakšpunktus. Dome apstiprināja
grozījumus Pedagogu atlases komisijas nolikumā.
Dome atcēla Skrundas novada
domes 27.10.2011. sēdes (prot.
Nr.16, 8.§) lēmumu “Par saistošo
noteikumu Nr. 13/2011 “Par Skrundas novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas
kārtību” apstiprināšanu”, un
apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 13/2011 “Par Skrundas novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 15/2011 “Grozījumi 2011.
gada 25. februāra saistošajos notei-

kumos Nr. 3/2011 “Skrundas novada
pašvaldības 2011. gada budžets””.
Dome nolēma piedalīties ERAF
darbības programmas 2007.-2013.
gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2.aktivitātē “Ventas un
Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija
Skrundā, Skrundas novadā “; projekta
kopējās izmaksas Ls 2 392 100.62
(divi miljoni trīs simti deviņdesmit
divi tūkstoši viens simts latu un 62
santīmi). Projekta apstiprināšanas
gadījumā nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējumu 21.26% apmērā
no attiecināmajām izmaksām par
kopējo summu Ls 495 091.32 (četri
simti deviņdesmit pieci tūkstoši
deviņdesmit viens lats un 32 santīmi)
un Ls 63 355.04 (sešdesmit trīs
tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci
lati un 4 santīmi) neattiecināmo izdevumu segšanai, ņemot aizņēmumu
Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz
izdevīgākiem noteikumiem uz 25
gadiem ar atlikto maksājumu uz 3
gadiem.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome nolēma iznomāt Skrundas
novadā esošu zemes gabalu juridiskai personai ar izpirkšanas tiesībām
2.1 ha platībā zem mājīpašuma un
noteica nekustamā īpašuma nodokļa
maksu gadā 0.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības (kadastrālā
vērtība Ls 905), t.i. Ls 4.53.
Dome nolēma piedzīt bezstrīdus
kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudu
(piedziņu vēršot uz parādnieka nau-

das līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu)
no 7 personām, kur lēmumu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, sūdzību par to
iesniedzot Administratīvajā rajona
tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā
4, Liepājā.
Dome pagarināja ar individuālo
komersantu telpu (kopējā platība
91.00 m2) nomas līgumu uz 5 gadiem.
Dome nolēma izveidot būvju
īpašumu un īpašumiem piešķīra adreses. Dome sadalīja 5 saimniecības
un atdalāmajiem zemes gabaliem
piešķīra nosaukumus. Dome noteica, ka nodokļa apmērs zemei
saglabājas 2011.gada līmenī. Dome
pieņēma no VAS “Privatizācijas
aģentūra” nekustamā īpašuma Stacijas ielā 2, Skrundā, neprivatizēto
daļu dzīvokli Nr.3, kā arī izdarīja
izmaiņas Skrundas novada domes
28.12.2010. sēdē apstiprinātajā
deleģēšanas līgumā ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”, nododot tai
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā šo
nekustamo īpašumu.
Dome nolēma ierakstīt
zemesgrāmatā īres dzīvokļus Skrundā
uz Skrundas novada pašvaldības
vārda: Liepājas ielā 45, dzīv. Nr. 8;
12; 14 un Saldus ielā 6A, dzīv. Nr. 2;
5; 8; 13; 24.
Dome nolēma lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Skrundas novada pašvaldībai īpašumā
bez atlīdzības nekustamo īpašumu
Skrundā, Amatnieku ielā 1, kas sastāv
no zemes gabala 0.1014 ha platībā
un uz tā esošās administratīvās ēkas,

saimniecības ēkas un šķūni, kā arī
noteica, ka šis īpašums nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai
- palīdzības sniegšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā Skrundas novada iedzīvotājiem. Dome nolēma
segt izdevumus, kas saistīti ar
nekustamā īpašuma pārņemšanu
un īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz Skrundas novada
pašvaldības vārda. Dome izveidoja
šī’īpašuma pārņemšanas komisiju
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs
– Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš, komisijas locekļi - administratīvo lietu
nodaļas vadītāja Inga Freimane un
zemes lietu speciālists Normunds
Danenbergs.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 6 personas un
neuzņēma 1 personu Skrundas novadā dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā.
Dome piešķīra 4 personām dzīvokli
Skrundas novadā. Dome atļāva mainīt
un pārslēgt īres līgumus 2 personām
par dzīvokli, noslēdzot vienošanos
par īres un komunālo maksājumu
parādu atmaksu. Dome piekrita 3
personu atteikumam un pārtrauca īres
tiesības uz dzīvokli Skrundas novadā.
Dome anulēja 1 personai deklarēto
dzīvesvietu Skrundas novadā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Domes 2012. gada 26. janvāra sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome atcēla Skrundas novada
domes 24.11.2011. sēdes (prot. Nr.
18, 26.§) lēmumu “Par saistošo
noteikumu Nr. 14/2011 “Reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošana
Skrundas novadā” apstiprināšanu”
un apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 1/2012 “Par reklāmu,
izkārtņu, sludinājumu un
citu
informatīvo materiālu izvietošanu
Skrundas novadā”, līdz ar to atzina par spēkā neesošiem Skrundas
novada pašvaldības 22.06.2010.
saistošos noteikumus Nr. 12/2010
“Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu
un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās un
nodevām par reklāmu, afišu un
sludinājumu izvietošanu publiskajās
vietās Skrundas novada teritorijā”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2/2012 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu zemei Skrundas novada pašvaldības
teritorijā 2012. gadā”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3/2012 “Kārtība, kādā
Skrundas novada pašvaldības
amatpersonas (darbinieki) izmanto
pašvaldības mantu un finanšu
resursus”, un ka ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē 24.03.2011. Skrundas novada
pašvaldības noteikumi “Skrundas
novada pašvaldības dienesta autotransporta izmantošanas noteikumi”.
Dome piedalīsies MK 11.01.2011.
noteikumu Nr.792 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra
un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”

SKRUNDA

VRAA projektā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” kā
sadarbības partneris un piešķīra
pašvaldības līdzfinansējumu 825.00
LVL (astoņi simti divdesmit pieci
lati) apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības daļas
kopējām izmaksām projektā 5500.00
LVL (pieci tūkstoši pieci simti lati)
apmērā, kas ir arī attiecināmās izmaksas. Neattiecināmo izmaksu nav.
Dome akceptēja biedrības
„Darīsim paši!” sadarbības projekta „Rokdarbi”-Handichaft
paredzētās aktivitātes un piešķīra
50% pašvaldības priekšfinansējumu
5 5 1 5 . 9 8 LV L . P ē c p r o j e k t a
īstenošanas un atskaišu nodošanas
tas tiks atmaksāts pašvaldībai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
ir 11031.96 LVL un sastāda 100%
no programmas atbalsta. Projekta finansējumu nodrošinās, ņemot
aizņēmumu no Valsts kases.
Dome izdarīja izmaiņas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadības
un novada attīstības programmas
izstrādes vadības grupu sastāvā:
bijušā Skrundas novada pašvaldības
izpilddirektora Viļņa Grāveļa vietā
iecēla tagadējo pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu, kā arī
papildināja vadības grupas sastāvu
ar zemes lietu speciālistu Normundu
Danenbergu.
Dome noteica, ka iepirkumu
komisijas locekles Antas Storķes
slimības laikā iepirkumu komisijas locekles pienākumus pilda
administratīvo lietu nodaļas vadītāja
Inga Freimane.
Dome grozīja Skrundas novada
domes 28.12.2011. sēdes (prot. Nr.19,
12.§) lēmuma „Par adreses un nosaukuma piešķiršanu” 2.2.punktu.
Deputāti piekrita domes
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priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas dalībai Eiropas Savienības
RK CIVEX komitejā 9.februārī,
27.aprīlī., 20.jūnijā, 24.-25.oktobrim, 4.decembrī (nemaksājot
komandējuma naudu), kā arī piešķīra
komandējumu laika posmā no
31.marta līdz 4.aprīlim, lai pārstāvētu
pašvaldības intereses PLATFORMA
forumā Florencē, Itālijā. Dome
piešķīra domes priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai apmaksātu dalītu
ikgadējo atvaļinājumu no 5. līdz
21.martam. Domes priekšsēdētājas
atvaļinājuma un komandējuma
laikā domes priekšsēdētājas
pienākumus izpildīs viņas vietnieks
Ainārs ZANKOVSKIS, nosakot
atlīdzību 20% apmērā no domes
priekšsēdētājas mēneša darba algas.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

personai sociālā dzīvokļa īres līgumu
uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome pagarināja ar kādu
uzņēmumu veikala telpu (kopējā
platība 77.7 m2) Skrundas novadā
nomas līgumu uz 10 gadiem, nosakot
telpu nomas maksu Ls 0.75/m2 +
PVN.
Dome pagarināja ar Skrundas
arodvidusskolu telpu (kopējā platība
367.8 m2) nomas līgumu uz laiku
līdz 31.12.2014. Dome nolēma pārdot
izsolē ar augšupejošu soli nekustamo
īpašumu - apbūvētu zemes gabalu
“Lēģernieki” (zemes platība 0.36 ha),
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadāpar nosacīto cenu Ls 450.00. Dome
sadalīja 2 saimniecības Skrundas
novadā, un atdalāmajiem zemes
gabaliem piešķīra nosaukumus.
Dome apstiprināja VSIA „Latvijas
Valsts mērnieks” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu no 13.01.2012.

Dome piekrita, ka SIA “Skrundas komunālā saimniecība” cedē
prasījuma tiesības Ls 2 294.61 apmērā
pret parādniekiem.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 2 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundas novadā kā personas, kas ar
dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā. Dome nolēma
neuzņemt 1 personu dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, bet 4
personām piešķīra dzīvokli Skrundas
novadā. Dome piekrita īres līguma
izbeigšanai 2 personu atteikumam
un pārtraukt īres tiesības uz dzīvokli
Skrundas novadā. Dome pagarināja 1
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par zemes sadalīšanu un atdalāmam
zemes gabalam piešķīra nosaukumu
ar zemes gabala lietošanas mērķi –
lauksaimniecība.
Dome noteica nomas zemes gabalam Nīkrāces pagastā 1.0 ha platībā
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju apbūve. Dome izveidoja ēku īpašumam un dzīvojamai
jaunbūvei, kura atrodas uz zemes
gabala Nīkrāces pagastā adresi.

Domes 2012. gada
26. janvāra ārkārtas
domes sēde.

Šai sēdē dome apstiprināja
saistošos noteikumus Nr. 4/2012
“Skrundas novada pašvaldības 2012.
gada budžets”, kā arī Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstus.

Mainīti biedrības „Darīsim paši!”
pieņemšanas laiki

Informējam, ka ar 2012. gada 1. janvāri mainījies
biedrības „Darīsim paši!”, kas nodrošina Vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu
teritorijās, apmeklētāju pieņemšanas laiks: koordinatore/EZF
administratīvā vadītāja Dace Strazdiņa apmeklētājus pieņem
Pilsētas laukumā 3, 2. stāvā (ieeja no sētas puses), Kuldīgā,
otrdienās no 14.00 līdz 17.00 vai iepriekš piesakoties pa tālruni
26691192, vai e-pastā dace.strazdina@gmail.com
ELFLA administratīvā vadītāja Simona Nazarova
apmeklētājus pieņem Liepājas ielā 37, 3. stāvā (ieeja no sētas
puses), Kuldīgā, pirmdienās no 14.00 līdz 17.00 vai iepriekš
piesakoties pa tālruni 26703067,
vai e-pastā simona@darisimpasi.lv
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Elektrības norēķinu karšu dāvinājuma kampaņa

2012. gadā sadarbībā ar AS „Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienību Skrundas p/a „Sociālais dienests” turpina
sociālo kampaņu un palīdz atbalstīt sociāli mazaizsargātās ģimenes ar bērniem, nododot jaunās Elektrības dāvinājuma
kartes. Vienas dāvinājuma kampaņas ietvaros izsniedzamās elektrības norēķinu kartes vērtība ir 53.70 LVL. Dāvanu
kartes izsniegs līdz 2013. gada 31. martam. Atbalsta kampaņas ietvaros mājsaimniecības ir tiesīgas saņemt tikai vienu
dāvanu karti un tām ir jābūt deklarētām Skrundas novadā teritorijā.
Kartes var saņemt: trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes ar bērniem, kuras ir saņēmušas elektrības
norēķinu karti 2011. gadā), ģimenes ar bērniem invalīdiem, ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem
bērniem, daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam).
Jāiesniedz/jāuzrāda: ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, jāuzrāda izziņa, kas apliecina atbilstību trūcīgas ģimenes
statusam; Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad papildus jāuzrāda dokuments - apliecība, kas apliecinātu
bērnam piešķirto invaliditāti; Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda
dokuments – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu
dzimšanas apliecības. Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.
Saņemot karti, ir jāuzrāda a/s «Latvenergo» elektrības piegādes līguma numurs un adrese. Noformēt un saņemt
jaunās dāvanu kartes Jūs varat Skrundas novada p/a „Sociālais dienests”. Pieņemšanas laiks: pirmdienās 9.00–12.00
un 13.00–18.00; trešdienās 9.00–12.00 un 13.00–17.00; ceturtdienās 9.00–12.00 un 13.00–15.00. Tālrunis 63331295.
AS „Latvenergo” informatīvais tālrunis 80200402.

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrs aicina
Maksas pakalpojumi
Medicīnas darbiniece Jolanta Kregžde (t.29676693) piedāvā
otrdienās un sestdienās šādus maksas pakalpojumus: kustību terapiju
zīdaiņiem un agrīna vecuma bērniem
pēc Bobata metodes. Dažādas
masāžas: ārstniecisko, relaksējošo,
taktilo, manuālo limfodrenāžu, medus masāžas. Ietīšanos Baldones
peloīda dūņās. Minētā procedūra
mazina muskuļu un kaulu sāpes,
ārstē dažādas ādas saslimšanas,
palīdz cīnīties ar celulītu, mazina
krunciņas, iznīcina sēnītes. Sastāda
individuālās programmas vingrošanai
trenažieru zālē. Individuālās un grupu
ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.
Pēdu aprūpe. Podoloģe Anita
Meiere piektdienās un sestdienās
piedāvā maksas pēdu aprūpes pakalpojumus: ārstnieciskā pēdu un
nagu aprūpe; pēdu sacietējumu,
plaisu apstrāde; ieaugušu nagu korekcija; varžacu apstrāde; pēdu kārpu
apstrāde; sabiezējušu, sēnīšu infekciju skartu nagu apstrāde; bojātu
nagu protezēšana ar ārstniecisko
(pretsēnīšu) gēlu; diabētisko pēdu
aprūpe (cukura diabēta pacientiem);
konsultācijas. Pieteikšanās darba
dienās pa t.63321311.

Regulārās nodarbības

skolotājas Lienes Alencevičas vadībā.
T.63321311.
Novusa bezmaksas nodarbības
brīvprātīgās Biruta Ventniece vadībā
notiek katru trešdienu no pl.12.00.
Pērļošanas nodarbības Emīlijas
Seklītes vadībā notiek katru
trešdienu pl.17.30. Līdzi jāņem
savi materiāli.
Datoru apmācības bezmaksas kursi interesentiem ar un bez
priekšzināšanām S.Kuzmicka
(26119570) vadībā otrdienās un
ceturtdienās pl.13.00 un 15.00.
Dziedāšanas nodarbības
pensionāriem D.Šperlingas vadībā
katru trešdienu pl.14.00.
Attīstošās nodarbības bērniem no
2 gadu vecuma katru ceturtdienu,
piektdienu un sestdienu.
Iepriekš pieteikties pa t. 63321311,
29407389 vai personīgi dienas centrā.
„Māmiņu klubiņa” nodarbība
21.februārī pl.10.00. Sertificēta
uztura speciāliste Inese Siksna
iepazīstinās ar tēmu „Pilnvērtīgs uzturs dažāda vecuma bērniem”.
Dāvanu gatavošanas nodarbības
(konfekšu pušķi) ceturtdienās
pl.14.00 D.Šperlingas vadībā. Līdzi
jāņem savi materiāli.

Aktualitātes

Mūzikas nodarbības bērniem
un jauniešiem ar funkcionāliem
traucējumiem notiek katru piektdienu no pl.16.30-17.45 mūzikas

No 17.februāra katru piektdienu
notiks „Veselīga uztura kluba” atbalsta grupas nodarbības Evitas Cēres
(22078038) vadībā.
21.februārī pl.13.00 sertificēta

Izmaiņas veselības
aprūpē

Sniedz
konsultācijas

27.decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības
ministrijas izstrādātie grozījumi
veselības aprūpes organizēšanas
un finansēšanas noteikumos. Tika
nolemts arī nākamgad turpināt pacientu iemaksu un līdzmaksājumu
kompensēšanu trūcīgām personām.
Līdz ar to 2012. gadā pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensācija
tiks attiecināta uz trūcīgajām
personām, bet netiks turpināti
šobrīd spēkā esošie atvieglojumi
iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni
līdz 120 un 150 latiem. Tas nozīmē,
ka sociālais dienests vairs neizsniegs
izziņas, kas paredzēja pilnu vai 50 %
atbrīvojumu no pacienta iemaksas un
līdzmaksājuma un atbrīvojumu no
pacienta līdzmaksājuma par zālēm
un medicīnas precēm saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas.
Plašāka informācija pieejama
Veselības ministrijas mājas lapāhttp://www.vm.gov.lv

Lai paplašinātu Skrundas
iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejamo finanšu pakalpojumu klāstu,
Hipotēku bankas darbinieki katru
ceturtdienu Skrundas novada domes
ēkā no pl.10.00 – 12.00 sniedz
konsultācijas.To laikā iedzīvotāji
varēs noformēt nepieciešamos
dokumentus konta atvēršanai,
saņemt konsultāciju par izdevīgāko
noguldījuma veikšanu, pieteikties
pensiju 2.līmenim Hipo Fondos.
Uzņēmēji varēs saņemt konsultācijas
par valsts atbalstu programmu aizdevumu plašajām iespējām – sākot
no mikrokredītiem līdz pat liela apjoma aizdevumiem biznesa attīstībai.
Informācija pa tālruni: 63823808.

Novada
dzimtsaraksts ziņo

Gada pēdējā mēnesī Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
4 bērniņi: 2 puisīši un 2 meitenītes
– 3 Skrundā un 1 Raņķu pagastā.
Reģistrētas 3 laulības. Mūžībā
aizgājuši 8 novada iedzīvotāji:
2 Skrundā, 2 Raņķu pagastā, 1

uztura speciāliste Inese Siksna lasīs
topošām un jaunajām māmiņām bezmaksas lekciju „Uzturs grūtniecības
un bērna barošanas laikā”.
22.februārī pl.15.00 sveču
liešanas nodarbība. Līdzi jāņem sveču
atlikumi vai parafīns.
27.februārī pl.14.00 Skrundas
kultūras nama mazajā zālē notiks
pirmā bezmaksas nodarbība ciklā
„Apmācības diabēta pacientiem”.
Nodarbības 1. daļa- diabēta apmācības
māsa Iveta Miņina runās par tēmu
„Sadzīvošana ar cukura diabētu.
Uztura ieteikumi.” 2.daļa - pārtikas
tehnoloģe Silvija Zirdziņa pastāstīs
par tēmu „Pārtikas produktu un uztura
bagātinātāju ietekme uz veselību”.
Apmācību laikā varēs izmērīt cukura
līmeni asinīs un asins spiedienu, kā
arī saņemt individuālas konsultācijas.
Pieteikšanās dienas centrā pie Dainas
(t. 63321311, 29407389, e-pasts:
daina.abele@skrunda.lv)
No 29. februāra no pl.18.00
-20.00 trešdienās skolas un
ģimenes psiholoģe Sarmīte Štāle
vadīs nodarbības „Bērnu emocionālā
audzināšana” (BEA) vecākiem, kuri
audzina pirmsskolas vecuma bērnus.
Maksa par nodarbību Ls 3.00, pārim
Ls 5.00 (priekšapmaksa par vienu
nodarbību uz priekšu). Pieteikšanās
līdz 20. februārim (t.63321311,
29726237).
12.martā būs bez maksas iespējams
pārbaudīt kaulu blīvumu, lai izslēgtu
osteoporozes draudus.
Rudbāržu pagastā, 2 Nīkrāces
pagastā, 1 Jaunmuižā.
Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, 2011. gadā mūžībā esam
pavadījuši 80 novada iedzīvotājus,
kas ir par 24 mazāk nekā 2010. gadā.
Laulību reģistrējuši 28 pāri, 2010. gadā
bija noslēgtas 19 laulības. Laulību
jubilejās sveikti 12 pāri. Mūsu novada
iedzīvotāju skaitu papildinājuši 42
bērniņi, tikai par 1 mazāk kā pērn.
Skrundā 2011. gadā iedzīvotāju skaitu
papildinājuši 14 mazi pilsoņi, Skrundas pagastā – 10, Rudbāržu pagastā
12, Raņķu un Nīkrāces pagastos –
katrā 3. Piedzimuši 24 puisīši un 18
meitenītes. Četriem bērniem vecāki
devuši divus vārdus. Aizvadītajā
gadā vārdu izvēle bijusi ļoti dažāda,
ir tikai 4 zēnu vārdiņi, kurus vecāki
izvēlējušies atkārtoti – 3 Markusi, 2
Roberti , 2 Aleksi un 2 Eduardi. Ir
retāk izvēlēti vārdi - Aksels, Vestards,
Letīcija, Enija, Justs, Olafs, Vendija,
Aleksa, Egons.
2012. gads sācies ar bērniņa
reģistrēšanu. Janvārī Skrunda kļuvusi
bagātāka par puisīti un meitenīti.
Mūžībā aizgājuši 3 novada iedzīvotāji
no Jaunmuižas, Skrundas pagasta un
Aprūpes nama Valtaiķi.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde.
Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā, Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

2012. gada 10.februāris

Notikumu kalendārs
Skrundā

11.februārī pl.12.00 Ventaskalnā Skrundā Lielais Meteņdienas
šļūciens. Labas ražas priekšnoteikums - Meteņos ir jālaižas no kalna
ar ragaviņām. Tāpēc aicinām šo dienu pavadīt jautri kopā ar folkloras
kopām „Medainis” (Saldus) un „Kamenīte” (Skrundas novads), ar
saviem draugiem, darba kolēģiem un ģimenēm!
Ar saviem braucamajiem aicināts piedalīties ikviens. Jo interesantāks
braucamais-jo lielāks prieks skatītājiem. Labākiem šļūcējiempārsteigumu balvas!
11.februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā tautisko deju koncerts „100 grami mīlestības”. Koncertā piedalās kolektīvi no Tukuma, Slampes, Aizputes, Ogres, Brocēniem, Ozolniekiem, Blīdenes,
Snēpeles , Alsungas un Skrundas. Ieeja par ziedojumiem.
13. februārī pl.15.30 Skrundas kultūras nama kino zālē filma
bērniem „Runcis zābakos” Ieeja- Ls 0,70.
13.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā Jura Poškus spēlfilma
”Kolka Cool”. Ieeja- Ls 1,00.
13.februārī pl.18.00 Skrundas pilsētas bibliotēkas telpās sieviešu
klubiņa pasākums “Veselīgas un ātras brokastis ikvienam.” Informācija
pa t. 29427990 (Inese)
15.februārī pl.13.00 Skrundas kultūras namā pilsētas bibliotēkas
darbinieces aicina uz tikšanos visus interesentus ar aktrisi, dziednieci un astroloģi Akvelīnu Līvmani. Dailes teātra aktrise Akvelīna
Līvmane joprojām ir lieliskā formā. Viņa apvieno aktrises darbu
teātrī ar dziednieces un astroloģes pienākumiem, bet brīvajos brīžos
savus novērojumus raksta sieviešu žurnāliem un veido astroloģisko
kalendāru.
19.februārī pl.15.00 Skrundas kultūras namā Brocēnu, Saldus un
Skrundas vokālo ansambļu skate.
22.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā Izrāde “Kailie brieži”
- patiess stāsts par to, kā Latvijas vīri striptīzu dejoja. Biļetes var
iegādāties Skrundas kultūras namā pie administrācijas no pl.9.00 15.00 un no pl.17.00 - 19.00. Biļešu cena- no Ls 4.- 8.-.
25.februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā koru sadraudzības
koncerts. Ieeja par ziedojumiem.
29.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā amatierteātra SAAN
pirmizrāde ”Ak, šī jaukā lauku dzīve!” Ieeja par ziedojumiem.

Rudbāržos

11.februārī pl.10.00 Rudbāržu pagasta O.Kalpaka pamatskolas
sporta zālē zoles turnīrs. Dalības maksa- Ls 2.-.
18.februārī pl.10.00 Rudbāržu pagasta O.Kalpaka pamatskolas
sporta zālē ģimeņu turnīrs volejbolā. Reģistrācija pl.9:30.
24.februārī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks
galda un prāta spēļu turnīrs. Bērni sacentīsies šahā, novusā, Aliasa un
Monopola spēlēs, kā arī mēģinās atbildēt uz dažādiem jautājumiem
par Latviju. Noslēgumā uzvarētāji tiks apbalvoti.
24.februārī pl.19.00 Rudbāržu pagasta kultūras namā konkurss koncerts “Zelta balss”. Aicinām pieteikties visus dziedātājus nebaidīties
uzdrīkstēties un piedalīties. Iespējams dzīvais pavadījums vai sava
izvēlēta fonogramma. Pieteikties Rudbāržu kultūras namā vai pa
t.28327883, vai dita.nunevica@gmail.com.
28.februārī pl.18.00 Rudbāržos kulinārijas brīnumu vakars. Sīkāka
informācija pa t. 28327883

Raņķos

25.februārī pl.11.00 ģimeņu centrā Raņķu dambretes turnīrs.
Aicināti pieteikties visa vecuma raņķenieki līdz 23.februārim pie
A.Zemes.
Kas gan meitenes, sievietes ir bez cepures – krāšņas, jautras, interesantas, burvīgas, lielas, mazas, adītas, šūtas un citādi darinātas, tāpēc
4.martā pl.14.00 Raņķu pasākumu zālē visi tiek aicināti uz sieviešu
dienai veltītu „Krāsaino cepuru balli”.Tērpies krāsainā cepurē un nāc
ar krāsainām sajūtām! Sīkākā informācija pie Aijas.
8.martā pl.17.00 Raņķu pasākumu zālē uz interešu klubiņa
„Gardēdes” pirmo tikšanos aicināti visi, kam patīk gatavot ēst un
izmēģināt daudz jaunu recepšu, vai vienkārši, lai satiktos. Šai reizē
katrai līdzi savi firmas salātiņi. Sīkāka informācija pie Aijas.

Nīkrācē

16.februārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā gardēžu klubiņš aicina uz
“Cepelīnu balli”. Par godu Lietuvas proklamēšanas dienai gatavosim
lietuviešu tradicionālo ēdienu- cepelīnus.
24.februārī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā talantu vakars “Neturi sveci zem pūra!” . Nāc un piedalies ar savu talantu - dziedāšanu,
runāšanu, instrumenta spēlēšanu! Parādi, ko esi sameistarojis! Neturi
sveci zem pūra, parādi, ko proti! Lūdzu pieteikties pie kultūras darba
organizatores Ingas līdz. 20.februārim.

Pateicība rokdarbniecēm
Nīkrāces pagasta sociālā darbiniece Santa Knopkena un
Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra direktore Maruta
Brizga saka lielu paldies Nīkrāces čaklām rokdarbniecēm Ilzei
Timai, Velgai Zuntmanei, Annai Strēlei, Ilzei un Ievai Zaneribām
par sagādāto Ziemassvētku pārsteigumu mūsu pensionāriem,
kurus iepriecinājām ar siltām, skaistām zeķītēm un rotājumiem.

