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Labdien, lasītāj!

Māris Benefelds, Skrundas 
novada vēlēšanu komisijas pr-tājs.

Labākie fiziķi – Skrundas vidusskolā
“Latvenergo” koncerna erudīcijas 

konkursa „Fizmix Eksperiments” 
Kurzemes reģiona finālā uzvarēja 
Skrundas vidusskolas komanda 
“Oposumi”. Lai plūktu uzvaras 
laurus, skolēniem bija aktīvi jāap-
gūst fizika uz jāapsteidz pārējās 29 
Kurzemes reģiona komandas. Jau 
jūlijā jaunieši kopā ar pārējo Latvijas 
reģionu labākajām komandām varēs 
izbaudīt godam nopelnīto uzvaru īpaši 
organizētā vasaras nometnē. 

 Fināla kārtā komanda “Oposumi” uz-
skatāmi demonstrēja savas zināšanas un 
prasmes, iegūstot 82 punktus. Savukārt 
otrās vietas ieguvēji – komanda “Fotoni” 
no Nīcas vidusskolas – nopelnīja 74 
punktus, bet trešās vietas ieguvēji – ko-
manda “Pozitīvie Elektroni” no Talsu 
Valsts ģimnāzijas – ieguva 73 punktus. 

„Fināla cīņa bija spraiga – pirmās 
vietas ieguvējiem izdevās nopelnīt vis-
vairāk punktus un pārliecinoši izrauties 
vadībā, taču otrās, trešās un ceturtās 
vietas punkti sakārtojas tikai ar nelielu 
pārsvaru. Kurzemes reģiona finālisti 
lielākoties izvēlējās piesardzīgāko no 
taktikām, nolemjot iegūt punktus ar 
vairākiem uzdevumiem par dažādiem 
tematiem, bet ar mazāku vērtību. Prieks 
redzēt, ka Kurzemes reģionā ir tik daudz 
centīgu un fizikā ieinteresētu jauniešu,” 
stāsta konkursa mentors un žūrijas 
pārstāvis, Rīgas Tehniskās universi-
tātes Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātes Industriālās elektronikas un 
elektrotehnikas institūta pētnieks Ar-
mands Šenfelds.

„Paldies visiem tūkstoš divi simti 
septiņdesmit diviem konkursa dalībnie-
kiem, kuri pieņēma izaicinājumu un bija 
pietiekami drosmīgi, lai startētu vienā 
no sarežģītākajiem konkursiem Latvijā! 
Esmu pārliecināts, ka ieguvēji ir ne tikai 
finālisti, kuriem ir iespēja cīnīties par 

galveno balvu, bet visi dalībnieki, kuri 
veltīja laiku padziļinātai fizikas apgūša-
nai. Ceru, ka Latvenergo koncerna rīko-
tais erudīcijas konkurss būs palīdzējis 
apzināties fizikas zināšanu noderīgumu 
arī ārpus mācību stundām,” stāsta AS 
„Latvenergo” galvenais izpilddirektors 
Āris Žīgurs.

Fināla kārtā skolēniem bija jārisina 
praktiski uzdevumi par tādiem tematiem 
kā jaunās tehnoloģijas, energoefektivi-
tāte, projektēšana, mērinstrumenti, datu 
apstrāde u. c., kur pareizo atbilžu iegū-
šanai nepieciešamas fizikas zināšanas. 
„Fizmix Eksperiments” uzdevumi tapuši 

sadarbībā ar “Elektrum” Energoefek-
tivitātes centru, izglītības uzņēmumu 
“Lielvārds”, Latvijas Universitātes 
Jauno Fiziķu skolu un Rīgas Tehnisko 
universitāti.

Par erudīcijas konkursu
Latvenergo koncerns jau 22 gadus 

organizē fizikas erudīcijas konkursu 8. 
un 9. klašu skolēniem. Ik gadu tajā pie-
dalās katra piektā Latvijas pamatskola. 
Konkursa mērķis ir saistošā veidā radīt 
jauniešos interesi par fiziku, parādīt, kā 
teorētiskās zināšanas iespējams izmantot 
praksē, kā arī mudināt jauniešus nākotnē 
izvēlēties inženiertehniskās profesijas.

Konkursa atbalstītāji
“Latvenergo” konkursu organizē kopā 

ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds”, 
uzņēmumiem “Dobeles dzirnavnieks”, 
“Kārums”, “Samsung Electronics Bal-
tics”, skolēnu un studentu karti ISIC, 
“Sporta kompleksu 333”, unikālu brīvā 
laika pavadīšanas iespēju veidotāju 
“Quest Lab”, kinoteātri “Cinamon”, 
boulinga un izklaides centru “Fantasy 
Park” un Jauno Rīgas teātri.

Inga Cīrule, 
erudīcijas konkursa koordinatore

Pieļauju, ka Tu, lasītāj, savu izvēli 
esi izdarījis 2017.gada pašvaldības 
vēlēšanās. Ir pagājuši četri gadi, 
kad Skrundas novada vēlēšanu 
komisija strādā šādā sastāvā. Lai 
ātri, korekti un sekmīgi notiktu 
vēlēšanas - Skrundas novada 
administratīvajā teritorijā strādājam 
mēs  - novada vēlēšanu komisija 
un četras iecirkņu komisi jas. 
Novada komisija veic deputātu 
kandidātu  sarakstu pieņemšanu, 
to  pārbaud i ,  o rgan izē z īmju 
izgatavošanu, nodrošina iecirkņu 
vēlēšanu komisijas ar vajadzīgajiem 
materiāliem, datorprogrammu un 
apkopo vēlēšanu rezultātus. 

Galveno, milzīgo darbu, veic 
iecirkņu komisijas Skrundā, Nīkrācē, 
Raņķos un Rudbāržos. No šiem 
cilvēkiem tiek prasīts ļoti daudz: 
precizitāte un atbildības sajūta 
augstākajā līmenī visā vēlēšanu 
laikā. Tas tiešām nav viegli - 15 
stundas cilvēkiem izsniedzot zīmes, 
aploksnes, pārbaudot personu 
apliecinošo dokumentu derīguma 
termiņu. Pēc tam aplokšņu atvēršana, 
zīmju šķirošana un skaitīšana. 
Kļūdīties nav pieļaujams ne tikai 
tāpēc, ka to var izmantot partiju 
novērotāji, atbalstītāji vai citi ne tik 
pacietīgi cilvēki, bet arī tāpēc, ka 
šie darbinieki ir apņēmušies darbu 
veikt bez kļūdām.  Darbs ievelkas 
dziļi naktī un reizēm beidzas jau 
gaismiņā. 

Organizējot vēlēšanas vēlētāja 
atrašanās vietā (mājās), komisiju 
darbinieki ne tikai piebrauc un 
aizbrauc pie slimiem vai vecākiem 
cilvēkiem, bet bieži uzklausa, mierina 
vai dod ar vēlēšanām nesaistītu 
padomu. Nereti šie cilvēki vēlas  
vienkārši parunāties. Tas, protams, 
atstāj emocionālu iespaidu uz 
vēlēšanu komisijas darbinieku. 

Skrundas novadā pašvaldību 
v ē l ē š a n a s  n o t i k a  b e z 
starpgadījumiem. Vēlos pateikt 
v is l ie lāko Pa ld ies  v is iem ar 
vēlēšanām saistītiem cilvēkiem! 
Tāpat paldies arī tiem Skrundas 
novada iedzīvotājiem, kuri bija 
atbildīgi un atnāca nobalsot. Ja 
iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 
tie bija 43,38% no visiem novada 
balstiesīgajiem iedzīvotājiem, tad 
šai reizē - 47,31 %. Vēlēšanās katra 
balss ir svarīga, jo nereti tikai dažas 
balsis šķir no iekļūšanas domē vai 
lielāka deputātu skaita konkrētai 
partijai. 

Vēlreiz - liels paldies lieliskajai 
komandai gan novada vēlēšanu 
komisijā, gan iecirkņu komisijās!

Skrundas novadā uzvar 
“Latvijas Reģionu Apvienība”

Jaunas darba vietas, atbalsts uzņē-
mējiem, sakārtota izglītības sistēma 
– šīs ir dažas no lietām, ko vēlētāji 
cer sagaidīt no jaunievēlētās domes 
Skrundas novadā. Pārliecinoši 3.jūni-
jan pašvaldību vēlēšanās šos un citus 
darbus iedzīvotāji uzticējuši esošai 
vadībai – “Latvijas Reģonu Apvienī-
bai”, no kuras domē darbosies deviņi 
no piecpadsmit deputātiem. 

Skrundas novadā uz 15 deputātu vie-
tām startēja kandidāti no trim sarakstiem 
– “Latvijas Reģionu Apvienības”, Zaļo 
un Zemnieku savienības un “No sirds 
Latvijai”. Jāteic, ka visā novadā vēlētāji 
visvairāk uzticējušies esošajai vadībai. 
Par līdzšinējās domes priekšsēdētājas 
Loretas Robežnieces “Latvijas Reģionu 
Apvienības” sarakstu atdotas 1082 bal-
sis, tā nodrošinot 9 deputātu vietas. No 
šī saraksta jaunajā domē ievēlēti – Loreta 
Robežniece, Ainārs Zankovskis, Aldis 
Zalgauckis, Ivo Bārs, Ivars Grundmanis, 
Aivars Sebežs, Dzintars Ankevics, Inese 
Ivāne un Gunta Stepanova. Skrundas 
novada domes priekšsēdētāja Loreta 
Robežniece atzina: “Es esmu gan ganda-
rīta, gan pateicīga par to, ka darbs četru 
gadu garumā un ieguldītais šajā novadā 
ir novērtēts, jo vēlēšanas ir tāds atskaites 
punkts, vai tu varēsi tālāk strādāt, īstenot 
mērķus ar savu komandu, vai arī tu sa-
proti, ka kaut kas nav izdarīts.”

Zaļo un Zemnieku savienība Skrundas 
novada vēlēšanās piedalījās 2009.gadā, 
tad ieguva vienu vietu. Šoreiz tā startēja 
Aivara Rudzrogas vadībā, kas līdz šim 
bija ZZS deputāts Kuldīgas novada 
domē. Saraksts saņēma 436 balsis jeb 
3 vietas, domē no šī saraksta ievēlēti  - 
Aivars Rudzroga, Benita Lielāmere un 
Valdis Pakulis. Aivars Rudzroga atzina, 
ka ievēlētie deputāti gatavi strādāt un 
attaisnot vēlētāju uzticību.

 “No sirds Latvijai” Skrundas nova-
dā startēja pirmo reizi, tomēr saraksta 
līderis Juris Jaunzems domē strādā jau 
no novada izveides 2009.gada, katru 
reizi startējot no citas partijas. “No sirds 
Latvijai” Skrundas novada domē vēlējās 
redzēt vismazāk novada iedzīvotāju, sa-
raksts saņēma 363 balsis, bet, aprēķinot 
vietu skaitu, arī šim sarakstam 3 vietas 
domē. No šī saraksta ievēlēti - Juris 
Jaunzems, Ainars Piļeckis un Andrejs 
Salmins. 

Skrundas novadā vēlētāju aktivitāte 
bija zemāka nekā vidējā valstī. Nobal-
soja 47,31 procents no balsstiesīgajiem 
iedzīvotājiem. Tomēr tas ir vairāk nekā 
iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. 

Skrundas novada vēlēšanu komisija 
jauno sastāvu uz pirmo domes sēdi sa-
sauks 16.jūnijā, kad tiks ievēlēts jaunais 
domes priekšsēdētājs.

Teksts – Ieva Benefelde

Skrundas novada Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs informē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā papildus 
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem klātienē var pieteikt noteiktus šādu 
valsts iestāžu pakalpojumus:

1.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – pabalsti vecākiem, aizbildņiem 
un adoptētājiem, pabalsti strādājošiem (slimības, zaudējot darbu, gūstot darba 
traumu), apbedīšanas pabalsti, pabalsti invalīdiem, dažādas izziņas u.c. 

2.Valsts ieņēmuma dienests – elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas 
iesniegšana/piešķiršana, gada ienākumu deklarāciju pieņemšana, iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atvieglojumi, pieteikšanās elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas (EDS) lietošanai.

3.Lauksaimniecības datu centrs – mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija 
valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīv-
nieka īpašnieka par reģistrāciju.

Klientu apkalpošanas centrā var saņemt konsultācijas par tādu valsts iestāžu 
kā – Lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests un Valsts 
darba inspekcija – e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, 
internetu un eID kartes lasītāju. Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte. Lai saņemtu 
e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti 
vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atrodas 
Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā (tālr.: 63331555, 
29284087, e-pasta adrese: skrunda@pakalpojumucentri.lv). Papildu infor-
mācija: skrunda.lv/vpvkac.php

Darba laiks:
pirmdienās: 8.00–18.00; 
otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās: 8.00–17.00; 
piektdienās: 8.00–15.00
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Izmaiņas darba laikā
Izmainījies pieņemšanas laiks pie 

sociālajiem darbiniekiem Raņķos.
Turpmāk sociālie darbinieki Raņķu 
pagasta pārvaldē iedzīvotājus pieņems 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 12.00.

Darba grupa 
mājražotājiem

14. jūnijā plkst. 11.00 Alsungas 
novada domē Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs ielūdz 
Alsungas, Kuldīgas un Skrundas nova-
da esošos un topošos mājražotājus uz 
darba grupu. Programma: 11.00-14.00 
Mazā biznesa uzsākšana no idejas 
līdz darbībai. Reklāma. Mārketings. 
Lektore Anita Mežinska (biznesa kon-
sultante); 14.00 – 15.00 dalība “Riga 
Food 2017”. Lektore Guna Šulce 
(LLKC). Līdzi ņemt labu garastāvokli 
un darbošanās vēlmi, jo būs arī prak-
tiski uzdevumi. Pieteikšanās līdz 13. 
jūnijam. Ja rodas jautājumi, zvaniet 
Santai Kreičmanei (27813338).

Skeitborda treniņi 
Rudbāržos

Svētdienās no jūnija līdz septem-
brim Rudbāržos uz Liepu ielas kalna 
notiks skeitborda treniņi, kurus orga-
nizē Biedrība “Old School Skateboard 
Guys In Liepaja”. Skrundas novada 
jauniešiem tiek piedāvāta iespēja tre-
niņos piedalīties bez maksas. Tālruņa 
numurs saziņai ar treniņu organizato-
riem: 29729977.

Mobilais mamogrāfs 
Skrundā

27.jūnijā pie Latvijas aptiekas 
pagalmā, Kuldīgas ielā 4, Skrundā, 
sievietes tiek aicinātas veikt krūšu 
izmeklējumus tuvāk savai dzīves-
vietai - Veselības Centrs 4 mobilajā 
mamogrāfā. Uz mamogrāfa pārbaudi 
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pie-
raksta! Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā 
veselības dienesta Valsts skrīninga 
programmas, izmeklējums ir bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 
2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar 
ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norī-
kojumu, kuram NAV līgumattiecību 
ar Nacionālo veselības dienestu, PAR 
MAKSU. Pierakstīties pa t. 67 14 28 
40 vai 27 86 66 55 (lūgums iepriekš 
sagatavot personas kodu un tālruņa 
numuru).

Par kvalifikāciju 
“Aprūpētājs”

Rīgas 1.medicīnas koledža aicina 
pieteikties mācībām speciālista kva-
lifikācijas “Aprūpētājs” iegūšanai 
Skrundā. Mācības ilgs aptuveni gadu, 
un to beidzējiem tiks piešķirts otrais 
profesionālās kvalifikācijas līmenis. 
Mācību laikā tiks maksāta stipendija. 
Apmācības ir paredzētas no 1.septem-
bra līdz 25. jūnijam. Teorija tiks apgūta 
līdz martam, tad būs 15 nedēļu prakse 
un 2 nedēļu brīvlaiks. Mācību laikā 
vismaz 5 reizes būs jādodas uz kole-
džu Rīgā, lai nokārtotu kvalifikācijas 
eksāmenu, semestra eksāmenus, valsts 
eksāmenu utt. Mācību grupas vēlamais 
dalībnieku skaits ir 30 cilvēku – ja 
nepieteiksies pietiekami daudz intere-
sentu, mācības nenotiks. Lai saņemtu 
papildu informāciju par iesniedzamo 
dokumentu sagatavošanu un mācī-
bām, aicinām sazināties ar biedrības 
“Latvijas Samariešu apvienība”, 
Samariešu atbalsts mājās, Kurzemes 
nodaļas vadītāju Lolitu Grīnvaldi (tālr. 
25691384, e-pasta adrese: kurzeme@
samariesi.lv).

Raņķu pagastā maijā paveiktais
Kā jau visā novadā, maijs aizsākās ar svētkiem un jaunām tradīcijām – „Baltā 

galdauta svētkiem”. Pasākums izvērtās patiesi jaukā gaisotnē. Paldies visiem, kuri 
bijām kopā, īpaši jaunajiem mūziķiem - Anetei Andersonei, Alisei Rožkalnei un 
Dāvim Storķim - par sniegto koncertu. Pasākuma laikā bija iekārtota galdautu izstāde 
„No senatnes līdz mūsdienām”. Labi, ka senatnes mantojums tiek saglabāts un arī šo-
dien varam priecāties par agrāko laiku darinājumiem. Vienlaikus bibliotēkā skatāma 
Daces Salenieces rokdarbu izstāde – tamborēti bērnu zābaciņi, zeķītes un sedziņas. 

Aprīļa beigas un maija sākums bija laiks, kad intensīvi varējām veikt teritorijas 
sakopšanu. Ir iekoptas puķu dobes, kārtotas taciņas, līdzinātas pļaujamās teritorijas, 
atjaunoti un no jauna gatavoti soliņi. Top soli Sudmalnieku birzs teritorijai. Atjaunots 
grants segums Nīcenieku, Ošenieku un Kapenieku ceļiem. Uzsākta ceļa posma no 
Gulbju ceļgala līdz Kaķuleju ceļgalam rekonstrukcijas projekta saskaņošana. Šī 
posma rekonstrukcija paredzēta par Lauku atbalsta dienesta projekta līdzekļiem.

Amatierteātris gatavo izrādi, kuras fragments raņķeniekiem tiks izrādīts Līgo 
vakarā. Aicinu ikvienu pavērties apkārt un lūkot, ko paveikt apkārtnes sakopšanā, 
lai ar prieku un padarīta darba sajūtu varam svinēt Vasaras saulgriežus. Priecīgus 
Līgo svētkus!

Informāciju apkopoja Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators vērtē paveikto un gaida jaunus dalībniekus
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas Biznesa inkuba-

tors kopš 2016. gada 1. septembra savā paspārnē ir sapulcinājis 15 jauno ideju 
autorus, no kuriem pieci atrodas inkubācijas un desmit pirmsinkubācijas fāzē. 
Šobrīd ideju autori ir no Kuldīgas un Skrundas novada, pacietīgā nepacietībā 
tiek gaidīta pirmā ideja no Alsungas novada.

Katrs LIAA Kuldīgas Biznesa inkubatora dalībnieks ir īpašs, un neviens līdz šim 
nav startējis ar identisku produktu vai pakalpojumu. No pirmās darba dienas inkuba-
tora komanda ir neatlaidīgi strādājusi, lai jaunie uzņēmēji, kuriem būtu nepieciešams 
starta un attīstības atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, to arī atrod un saņem.

Atskatoties uz paveikto, ir aizvadīti semināri, kas jaunajiem uzņēmējiem ir ļāvuši 
cikliski izsekot uzņēmējdarbības gaitai un sadarbībā ar Valsts ieņēmuma dienestu, 
Uzņēmuma reģistru, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts darba inspekciju ir 
sniegtas dažādas ar uzņēmējdarbību saistītas konsultācijas, iepazīstināts ar dažādiem 
finanšu avotiem jauno uzņēmēju atbalstam. 

Inkubatoru dalībniekiem un interesentiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt iedves-
mas un motivācijas sērijas “Iedvesmas stāsti”. Tos saistoši stāstīja LIAA Kuldīgas 
Biznesa inkubatora mentori un esošie uzņēmēji – Santa Cine (“Goldingen Room”), 
Enno Ence (“Milzu!”) un Aiga Vaitkus (“Royal Key”). Viņi dalījās savā uzņēmējdar-
bības pieredzē, atgādinot, ka arī viņiem reiz ir bijuši sapņi, kurus vēlējušies piepildīt.

LIAA 15 Biznesa inkubatoru īpašais zīmols ir to savstarpējā sadarbība. Inkuba-
toru darbinieki labprāt atklāj savas zināšanas un profesionālo pieredzi gan saviem 
kolēģiem, gan inkubatora dalībniekiem un interesentiem. Gada sākumā tika rīkota 
“Inovāciju un ideju ģenerēšanas darbnīcu” Kuldīgas Centra vidusskolas skolēniem 
LIAA Jelgavas Biznesa inkubatora vadītāja Ņikitas Kazakeviča vadībā. Maijā 
aizsākās inkubatora dalībniekiem veltīts pasākums ciklā “Soli tuvāk biznesam”, 
kurā tika un turpmāk tiks apskatīti temati, par kuriem ir izrādījuši interesi LIAA 
Kuldīgas Biznesa inkubatora dalībnieki. Pirmo pasākumu vadīja LIAA Rēzeknes 
Biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace, kura pievērsa uzmanību prezentē-
šanas prasmēm, prezentāciju sagatavošanai, saturam un tā pasniegšanas nozīmei. 
LIAA Liepājas Biznesa inkubatora vadītājs Atis Egliņš-Eglītis Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas un Kuldīgas Centra vidusskolas SMU uzstājās ar lekciju par to, kas ir 

Iedzīvotājus aicina veikt bezmaksas 
profilaktiskās veselības pārbaudes

radošā domāšana, par dažādiem iedvesmas avotiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
balstoties uz dabas un fizikas procesiem. 

Neskatoties uz vilinošo vasaras tuvumu, LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators tur-
pina strādāt un jau jūnijā un augustā sadarbībā ar Kuldīgas mākslinieku rezidenci 
inkubatora dalībniekiem, radošo industriju pārstāvjiem un citiem interesentiem tiks 
piedāvātas lekcijas un meistarklases “Radošās vasaras skolā”.

Ar Kuldīgas lielākajiem gada svētkiem “Dzīres Kuldīgā”, 15. jūnijā, LIAA 
Kuldīgas Biznesa inkubators noslēgs savu dalību šā gada trīs lielākajos brīvdabas 
pasākumos Kuldīgā un Skrundā. Viss aizsākās ar “Lido zivis Kuldīgā”, kam sekoja 
“Skrundas svētki”, kuros zem vienas telts jumta Biznesa inkubatora komanda 
atradās kopā ar tiem inkubatora dalībniekiem, kuriem bija, ko parādīt un pastāstīt. 
Interesentiem bija un būs iespēja saņemt konsultācijas un informāciju par pirmsin-
kubācijas un inkubācijas pakalpojumiem jaunajiem uzņēmējiem un biznesa ideju 
autoriem, kā arī iepazīties ar inkubatora dalībnieku produktiem un pakalpojumiem.

Šobrīd LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā ir atvērta dalībnieku pieteikumu pie-
ņemšana inkubācijai trešajam ceturksnim, kas noslēgsies 20. jūnijā. Pieteikšanās 
pirmsinkubācijai notiek nepārtraukti un tajā var pieteikties arī fiziskas personas. 
Vairāk informācijas par pieteikšanos www.lia.gov.lv

Seko līdzi LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora aktivitātēm Facebook http://www.
facebook.com/LIAAKuldigasBI/

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru programmā, kuras 
ietvaros visā Latvijā ir izveidoti 14 reģionālie un viens radošo industriju inkubators 
Rīgā, uzņēmumi var saņemt valsts atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstī-
bai.  LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projektā “Reģionālie biznesa inkubatori 
un radošo industriju inkubators”.

Papildu informācija:
Kuldīgas biznesa inkubators

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, Latvija 

Tālrunis: 62400905     
E-pasts: Liga.Raituma@liaa.gov.lv

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka iedzīvotājiem no valsts budžeta līdzek-
ļiem tiek apmaksātas noteiktas profilaktiskās veselības pārbaudes un vakcinācija, 
kas sniedz iespēju uzraudzīt savu veselību, savlaicīgi pamanīt izmaiņas veselības 
stāvoklī un pasargāt sevi no saslimšanām.

Iedzīvotāji, kuri gada laikā nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu 
saslimšanu, var doties pie ārsta uz bezmaksas profilaktisko apskati. Apskates laikā 
ģimenes ārsts iztaujā pacientu, izvērtē vispārējo veselības stāvokli un nepiecieša-
mības gadījumā veic asinsspiediena un pulsa noteikšanu, sirdsdarbības un plaušu 
izklausīšanu, vēdera iztaustīšanu, limfmezglu apskati un iztaustīšanu, vairogdzie-
dzera stāvokļa novērtēšanu, krūšu dziedzeru apskati un iztaustīšanu u. c. pārbaudes.

Diemžēl vairāk nekā 80 % ģimenes ārstu praksēs reģistrēto pieaugušo, kuri gadu 
un ilgāk nav vērsušies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar saslimšanu, nav izmantojuši 
šo iespēju un pārbaudījušies pie ārsta profilaktiski.

Ja informācija par sava ģimenes ārsta praksi ir piemirsta, to var noskaidrot, 
pieslēdzoties valsts E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv sadaļā “Mans 
ģimenes ārsts”.

Ģimenes ārsta praksē var interesēties arī par iespējām veikt valsts apmaksāto 
profilaktisko krūšu, dzemdes kakla un zarnu (kolorektālo) pārbaudi, lai noskaidrotu, 
vai nav pamata aizdomām par ļaundabīgām slimībām. Gan vēža profilaktiskās pār-
baudes, gan pēcpārbaužu izmeklējumi un ārstēšana tiek nodrošināti ārpus kopējās 
rindas un ārstniecības iestādei noteiktā valsts finansējuma (kvotām).

Krūšu un dzemdes kakla pārbaudes veikšanai sievietēm noteiktos vecumos tiek 
nosūtītas uzaicinājuma vēstules, kuras nozaudēšanas gadījumā var atjaunot, vēršoties 
sava ģimenes ārsta praksē. Uzaicinājumi krūšu pārbaudei tiek nosūtīti sievietēm 50 
– 69 gadu vecumā (reizi divos gados), bet dzemdes kakla pārbaudei 25 – 70 gadu 
vecumā (reizi trijos gados). Zarnu profilaktisko pārbaudi var veikt sievietes un vīrieši 
50 – 74 gadu vecumā (reizi gadā), saņemot ģimenes ārsta praksē skrīningtestu vai 
nosūtījumu uz laboratoriju.

Noteiktos vecumos bez maksas veicama arī vakcinācija. Pieaugušajiem ik 10 gadus 
jāveic kombinētā vakcīna pret difteriju un stinguma krampjiem, kas tiek veikta ģime-
nes ārsta praksē vai ģimenes ārstam izsniedzot nosūtījumu uz vakcinācijas kabinetu. 
Savukārt bērnu vakcinācijas kalendārs ir pieejams Slimību profilakses un kontroles 
centra mājaslapas www.spkc.gov.lv sadaļā “Tavai veselībai” – “Vakcinācija”.

Profilaktisko veselības pārbaužu veikšana un praksē reģistrēto pacientu vakcinā-
cijas aptvere ir daļa no ikgadējās ģimenes ārstu darbības novērtēšanas, kas sniedz 
iespēju ārstam īstenot maksimāli efektīvu prakses pacientu veselības profilaksi un 
tādējādi saņemt piemaksu papildus prakses darbības nodrošināšanai paredzētajam 
valsts finansējumam.

Veicot ģimenes ārstu ikgadējo novērtēšanu, tiek vērtēta ne tikai profilakses 

īstenošana, bet arī bērnu aprūpe, hronisko pacientu aprūpe, ģimenes ārsta veikto 
manipulāciju daudzveidība un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iz-
saukumu skaits pie ģimenes ārsta pacientiem, ja izsaukuma rezultātā pacients nav 
ticis ievietots slimnīcā.

 Informāciju sagatavojusi: Evija Štālberga, 
Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 67045007, 28383970

Nodarbinātības valsts aģentūra informē
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz aktuālo informāciju par pa-

sākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. 

Mērķa grupa - skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēns var reģistrē-
ties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu.

Reģistrācija pasākumam norisināsies līdz 2017. gada 17. augustam. NVA 
atgādina, ka reģistrēšanās negarantē iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākumā!

Iespēja strādāt valsts līdzfinansētajās darba vietās skolēniem būs no 1.jūnija 
līdz 31.augustam.  

Skolēns pieteikties pasākumam var elektroniski aizpildot pieteikuma anketu 
NVA mājaslapā http://www.nva.gov.lv

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments 
(pase vai identifikācijas karte).

Reģistrējoties skolēnam jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas strādāt vasaras 
brīvlaikā. 

Pasākuma īstenošana
NVA mājaslapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=571 tiks 

publicēta informācija par apstiprinātājām darba vietām un atlasēm skolēnu 
vasaras nodarbinātībai.

Ja skolēns ir vienojies ar konkrētu darba devēju par darbu vasaras brīvlaikā, 
tad NVA filiāles darbinieks sazināsies ar skolēnu uz norādīto kontaktinformāciju 
un aicinās skolēnu saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.

Ja skolēns un darba devējs nebūs vienojušies par darba vietu, attiecīgā NVA 
filiāle sazināsies ar skolēnu, lai informētu par vakantajām vietām un atlases 
laiku pie darba devēja.

Ja darba devējs izvēlēsies skolēnu darbam piedāvātajā darba vietā, skolēns 
tiks aicināts saņemt norīkojumu dalībai pasākumā.

Uz atlasi jāņem līdzi: personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas 
karte); sagatavots CV.

Skolēns, kurš noslēgs darba līgumu ar darba devēju, saņems:
• darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par 

pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380,00 euro;
• darba vadītāja atbalstu, kurš vada darbu ne vairāk kā 10 skolēniem;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos 

aktos par obligātajām veselības pārbaudēm), bet ne vairāk kā 28,46 euro 
apmērā vienam skolēnam.

Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati 
(jāuzrāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa 
iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.).

Skolēna darba laiks?
• Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas 

stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
• Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk 

kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.
Ja rodas papildu jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par 

pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas
 Informāciju sagatavojusi: Līga Drusta, Nodarbinātības valsts aģentūras

Klientu apkalpošanas vadības nodaļas eksperte
Tālrunis: 67870986, 26444998

E-pasts: Liga.Drusta@nva.gov.lv
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2017.gada 25.maija domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības 2016.gada publisko pār-
skatu.

Dome apstiprināja Skrundas nova-
da pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu 
krājrezervuāru izbūves, reģistrācijas, 
izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas 
novadā”.

Dome nolēma piedalīsies Interreg 
V-A Latvia–Lithuania Programme 
2014–2020 II kārtā ar projektu “Ap-
meklē Ventas upi” („VISIT VENTA” ( 
Acronym –“VIVA”)), piešķīra pašval-
dības līdzfinansējumu 6000.00 EUR 
(seši tūkstoši euro, nulle centi) apmērā, 
kas ir 15% no Skrundas novada pašval-
dības kopējām izmaksām projektā 40 
000.00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 
nulle centi).

Dome nolēma piedalīties Interreg 
V-A Latvia–Lithuania Programme 
2014–2020  II kārtā ar projektu “Dzīve 
sakoptā vidē - labākai nākotnei!” (,,Life 
in clean environmen - a better future!’’ 
(Acronym –“Clean brownfields”)), 
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 
6075.00 EUR (seši tūkstoši septiņdesmit 
pieci euro, nulle centi) apmērā, kas ir 
15% no Skrundas novada pašvaldības 
kopējām projekta izmaksām 40 500.00 
EUR (četrdesmit tūkstoši pieci simti 
euro, nulle centi). 

Dome nolēma piedalīties Interreg 
V-A Latvia–Lithuania Programme 
2014–2020  ar projektu ,,Video novē-
rošanas kameru uzstādīšana, veicinot 
drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” 
(Installation of video security surveil-
lance cameras for ensuring safety in 
towns of Latvia and Lithuania. Acronym 
–“VideoGuard”), un piešķirt pašvaldības 
līdzfinansējumu 3718.50 EUR (trīs tūk-
stoši septiņi simti astoņpadsmit euro, 

piecdesmit centi) apmērā, kas ir 15% 
no Skrundas novada pašvaldības kopē-
jām izmaksām projektā 24790.00 EUR 
(divdesmit četri tūkstoši septiņi simti 
deviņdesmit euro, nulle centi).

Dome nolēma piedalīties Interreg V-A 
Latvia–Lithuania Programme 2014–
2020  ar projektu ,,Laimīgi iedzīvotāji” 
(Happy communities. Acronym –“Hap-
pymunity”) un piešķirt pašvaldības līdz-
finansējumu 17 250 EUR (septiņpadsmit 
tūkstoši divi simti piecdesmit euro, nulle 
centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas 
novada pašvaldības kopējām izmaksām 
projektā 115 000 EUR (viens simts 
piecpadsmit tūkstoši euro, nulle centi).

Dome izvirzīja reģiona galvenās bib-
liotēkas statusam Kuldīgas pašvaldības 
aģentūru “Kuldīgas Galvenā bibliotēka”.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
5/2017 “Grozījumi Skrundas nova-
da pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2017 
„Skrundas  novada pašvaldības 2017.
gada budžets””.

Dome saskaņoja Skrundas vidussko-
las pamatizglītības profesionālā virziena 
programmu 7.-9.klasei “Valsts aizsardzī-
bas mācība” (IP kods 21014111).

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome pārdos par brīvu cenu 600.00 
EUR (seši simti euro, nulle centi) ne-
kustamo īpašumu - dzīvokli „Granti”, 
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar 
kopējo platību 20 m2.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
30.03.2017. sēdes (prot. Nr.3, 3.§) lēmu-
mu “Par nekustamā īpašuma Liepājas 
ielā 30, Skrundā, Skrundas novadā, 
iegādi”.

Dome nolēma sadalīt pašvaldībai 
piekrītošo zemes vienību Lielā ielā 5A, 
Skrundā, Skrundas novadā,  atdalāmai 
zemes vienībai 532 m2 platībā piešķirt 

nosaukumu Lielā iela 7A, Skrunda, 
Skrundas novads, LV-3326. Zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0908 – neapgū-
ta sabiedriskās nozīmes objektu apbūves 
zeme. Paliekošai zemes vienībai 300 m2 
platībā atstāja nosaukumu Lielā iela 5A, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0601 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Dome anulēja adresi „Bites tor-
nis”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3323 (adreses klasifikatora kods 
106427967).

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Smilgas”, Skrundas  pagastā, 
Skrundas novadā. Atdalāmai zemes 
vienībai 29.7 ha platībā piešķīra jaunu 
nosaukumu „Jaunsmilgas”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV-3326, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt nekustamā īpašuma „Kalna Kušaiņi”, 
Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas 
novadā, zemes ierīcības projektu zemes 
vienības sadalīšanas dēļ.  

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
700.00 EUR (septiņi simti euro, nul-
le centi) nekustamo īpašumu - zemi 
Cieceres ielā 21B, Ciecerē, Skrundas 
pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo 
platību 0.1066 ha.

Dome uzņems pašvaldības bilancē bez 
vērtības: tiltiņu Nr. 1 „Pār Cieceres upi”, 
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, no 
nekustamā īpašuma Cieceres iela 2A  
uz nekustamo īpašumu „Vecciecere”, 
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
tiltiņu Nr. 2 „Pār Cieceres upi”, Skrundas 
pagastā, Skrundas novadā, no nekusta-
mā īpašuma „Valdeķi” uz nekustamo 
īpašumu „Klāviņas”, Skrundas pagastā, 
Skrundas novadā.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt nekustamā īpašuma „Vecmūrnieki”, 
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

zemes ierīcības projektu zemes vienības 
sadalīšanas dēļ.

Dome apstiprināja SIA „TOPO Li-
bau” izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu par nekustamā īpašuma „Kārdzes”, 
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
zemes vienības sadalīšanu un atdalāmai 
zemes vienībai 6.2 ha platībā piešķīra 
nosaukumu „Mazkārdzes”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, zemes vie-
nības  lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība,un piešķīra atdalāmai 
zemes vienībai 6.1 ha platībā nosaukumu 
„Lielkārdzes”, Skrundas pagasts, Skrun-
das novads, zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Dome piešķīra atdalāmai zemes vienībai 
6.0 ha platībā nosaukumu „Kalnkār-
dzes”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Dome piešķīra atdalāmai zemes vienībai 
6.0 ha platībā nosaukumu „Lejaskār-
dzes”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
piešķīra atdalāmai zemes vienībai 2.7 
ha platībā nosaukumu „Upeskārdzes”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
zemes vienības  lietošanas mērķis – 0303 
– dīķsaimniecība.

Dome atstāja paliekošai zemes vie-
nībai 7.5 ha platībā, nosaukumu „Kār-
dzes”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Dome nolēma sadalīt pašvaldībai pie-
krītošo zemes vienību „Cīruļi”, Nīkrāces 
pagastā, Skrundas novadā, un atdalāmai 
zemes vienībai 1.8 ha platībā piešķīra 
nosaukumu „Vizbuļi”, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads, zemes vienības lieto-

šanas mērķis – 0303 – dīķsaimniecība. 
Paliekošai zemes vienībai 2.0 platībā 
atstāja nosaukumu „Cīruļi”, Nīkrāces 
pagasts, Skrundas novads, zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome sadalīja pašvaldībai piekrītošo 
zemes vienību „Iebrauktuve pie skolas”, 
Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas 
novadā, un atdalāmai zemes vienībai 
0.11 ha platībā piešķīra nosaukumu 
Skolas iela 1A, Jaunmuiža, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, zemes vienī-
bas lietošanas mērķis – 1105 – atsevišķi 
nodalītas atklātas autostāvvietas. Pa-
liekošai zemes vienībai 0.0679 platībā 
atstāja nosaukumu „Iebrauktuve pie 
skolas”, Nīkrāces pagasts, Skrundas no-
vads, zemes vienības lietošanas mērķis 
– 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā.

Dome piešķīra pašvaldībai piekrītošai 
zemes vienībai 1.5 ha platībā Rudbāržu 
pagastā, Skrundas novadā, nosaukumu 
„Jaungriezes”, Rudbāržu pagasts, Skrun-
das novads, LV-3324, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome atļāva SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” norakstīt debitora parādu  
par kopējo summu 493.11 EUR (četri 
simti deviņdesmit trīs euro, vienpadsmit 
centi) un izslēgt no debitoru saraksta. 

Dome palielināja  SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” pamatkapitālu  
par 12 100 EUR (divpadsmit tūkstoši 
viens simts euro).

 Informāci ju  apkopoja 
Kristīne Vērdiņa, projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem jūnijā
Notriec ceļa zīmes

1.maijā Skrundā, Ventas ielā, notriek-
tas vairākas ceļa zīmes. Vainīgā persona 
tiek noskaidrota.
Nodrošina sabiedrisko 
kārtību

1.maijā novada pašvaldības policisti 
nodrošināja sabiedrisko kārtību Pilskal-
na skrējiena laikā. Pastiprināti kārtība 
nodrošināta arī Skrundas svētku laikā. 
5.maijā, kad Skrundas estrādē notika 
balle, izteikts mutvārdu aizrādījums 
personu grupai, kura sabiedriskā vietā 
lietoja alkoholiskos dzērienus. Savukārt 
6.maijā svētku laikā nodrošināta satik-
smes drošība pasākumā, kurā piedalījās 
smagā lauksaimniecība tehnika. Savu-
kārt 6.maija pievakarē saņemta sūdzība 
par vairākiem vīriešiem, kuri koncerta 
mēģinājuma laikā lieto alkoholu un 
traucē sabiedrisko kārtību. Koncerta 
laikā kāds vīrietis stiprā alkohola rei-
bumā ar savu uzvedību traucēja gan 
koncerta apmeklētājiem, gan pašiem 
māksliniekiem. Uzsākta administratīvā 
lietvedība. Šai dienā nācies šķirt arī 
kādu kautiņu Skrundas kultūras nama 
parkā. Aizbraucot uz notikuma vietu, 

konstatēts, ka, iespējams, kautiņā bija 
iesaistīti divi vīrieši, no kuriem viens bija 
stiprā alkohola reibumā, kurš lamājās 
necenzētiem vārdiem un bija agresīvs. 
Vīrietis nogādāts Valsts policijā. Viena 
persona aizturēta kautiņā, kas 15.maijā 
bija izcēlies kādā sētā Skrundā, O. 
Kalpaka ielā. Administratīvā lietvedība 
uzsākta pret kādu sievieti, kura Skrundā, 
bērnu laukumiņā, uzvedās agresīvi un 
lamājas necenzētiem vārdiem. Satiksmes 
drošība nodrošināta arī 26.maijā bērnu 
deju svētku laikā. 
Pārkāpj ceļu satiksmes 
noteikumus 

2.maijā apturēts kāds autovadītājs, 
kurš Skrundā, Saldus ielā, pārkāpa ceļu 
satiksmes noteikumus. Pēc personas 
pārbaudes noskaidrojās, ka transportlī-
dzekļa vadītājam nav nokārtota vadītāja 
apliecība. Izsaukta Valsts ceļu policija.
Sabiedriskā vietā atrodas 
reibumā 

Mēneša laikā pie veikala ELVI Skrun-
dā vairākkārt cilvēki atradšies alkohola 
reibumā. Uzsāktas administratīvās liet-
vedības. 16.maijā apsekojot Skrundas 

novadu, pamanīts kāds riteņbraucējs, 
kurš, iespējams, ir stiprā alkohola 
reibumā, kā arī apdraud sevi un citus 
ceļu satiksmes dalībniekus. Apstādinot 
velosipēdistu, informācija apstiprinājās. 
Informācija nodota Valsts ceļu policijai. 
17.maijā Skrundā, Saldus ielā, vairākas 
personas bija izdomājušas lietot alko-
holu, kā rezultātā visām personām tika 
izteikts mutvārdu aizrādījums un likts 
doties mājās.  
Pārbauda saņemto 
informāciju

3.maijā saņemta informācija par, ie-
spējams, mirušu cilvēku kādā dzīvoklī 
Skrundā. Ierodoties notikumu vietā, 
informācija apstiprinās. 5.maijā saņemta 
informācija, ka Skrundā, Sporta ielā, 
kādā privātmājā notikusi ūdens noplūde. 
Aizbraucot uz notikuma vietu, konstatēts 
fakts un izsaukti atbildīgie dienesti.

Sūdzas par pārkāpumiem
Maijā saņemta sūdzība par piegružotu 

mežu Ciecerē. Vainīgās personas tiek 
noskaidrotas. Tāpat maijā vairākkārtīgi 
saņemtas sūdzības no Rudbāržiem par 
nepatīkamu smaku, kas nāk no kādas 
riepu pārstrādes rūpnīcas. Informācija 

nodota atbildīgajiem dienestiem. Iedzī-
votāji sūdzējušies par kādu nesakoptu 
īpašumu Rudbāžu pagastā. Apsekojot 
notikuma vietu,  tika konstatēts fakts un 
izteikts brīdinājums īpašuma saimnie-
kiem. Savukārt Skrundā par nesakoptu 
īpašumu Kuldīgas ielā izteikts mutvārdu 
aizrādījums. 12.maijā izteikts mutvār-
du aizrādījums par skaļu trokšņošanu 
Skrundā, O.Kalpaka ielā. Kāda persona 
brīdināta par nesaskaņotu reklāmas 
izvietošanu Skrundas novada teritorijā. 
19.maijā saņemta sūdzību no Skrundas 
pagasta, kur kāds autovadītājs agresīvi 
brauc daudzdzīvokļu māju teritorijā.
Nepieskatīti dzīvnieki

Skrundā, Amatnieku ielā, suns bija 
izmucis no kāda īpašuma un ar visu ķēdi 
bija sapinies grābeklī. Suns atbrīvots 
un atdots suņa saimniecei. 22.maijā 
saņemta sūdzība, ka Skrundas pagastā 
kāds saimnieks nerūpējas un nebaro savu 
suni. Apstākļi tiek noskaidroti. Saņemts 
zvans arī par kādu kaķi Skrundā , Klusā 
ielā, kurš esot saimnieku pamests, kā 
arī guvis dažādas traumas. Informācija 
nodota Saldus dzīvnieku patversmei 
“Oposums”. Policisti palīdzējuši tikt 
gala arī ar spietojošām bitēm. 29.maijā 

saņemta sūdzība par govju izbradātu 
mājas sētu Rudbāžu pagastā. Uzsākta 
administratīvā lietvedība. 31.maijā sa-
darbībā ar Saldus dzīvnieku patversmi 
“Oposums” Skrundā notika kārtējā 
bezsaimnieku, pamesto kaķu izķeršana. 
Saldus dzīvnieku patversmē tika nogā-
dāti astoņi kaķi.

Pazaudētas lietas
17.maijā Skrundas autoostas teritorijā 

pazudis maisiņš ar dažādam lietām. 
Ja kāds ir atradis, lūdzu paziņot par to 
Skrundas pašvaldības policijai.

Palīdz citiem dienestiem
18.maijā atrasta Valsts policijā meklē-

šanā esoša persona. Informāciju nodota 
Valsts policijai. Bāriņtiesai palīdzēts 
kādas personas nogādāšanā uz krīzes 
centru. 23.maijā saņemts izsaukums uz 
Skrundas ātrās medicīniskās palīdzības 
dienestu, kur kāds vīrietis uzstāja, lai 
viņu ved mājā un traucēja mediķu darbu. 
Aizbraucot uz notikuma vietu, kon-
statēts, ka vīrietis ir alkohola reibumā. 
Uzsākta administratīvā lietvedība.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Ģirts Miksons

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – 

VID) atgādina, ka vienam no vecākiem 
ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu 
par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem 
un mācās vispārējās, profesionālās, aug-
stākās vai speciālās izglītības iestādē, ja 
tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija 
līdz 31. augustam).

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras 
mēnešos (no 1. jūnija līdz 31. augustam) 
strādā algotu darbu, VID informē par 
nosacījumiem, kas jāievēro gan ve-
cākiem, kuru bērni vasarā strādā, gan 

pusaudžiem, kas devušies darba gaitās.
Attiecībā uz bērnu (izglītojamo līdz 

19 gadu vecumam), kurš strādās tikai 
vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. 
augustam), vecākam nav algas nodokļa 
grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā 
apgādājamo un atrašanās vecāka apgādī-
bā netiek pārtraukta automātiski.

Vecākam saglabājas atvieglojums par 
apgādībā esošu personu 175 eiro mēnesī, 
un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā 
tiek piemērots minimālais neapliekamais 
minimums 60 eiro mēnesī, izņemot 

gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouz-
ņēmumu nodokļa maksātāja.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bēr-
ni (izglītojamie līdz 19.g.v.) paralēli 
mācībām strādā mācību gada laikā 
jāņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka 
apgādībā tiek pārtraukta automātiski – 
tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. 
Savukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis 
strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno 
apgādībā.

Algas nodokļa grāmatiņa
Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gai-

tas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. 
To var izdarīt klātienē, vēršoties VID ar 
iesniegumu algas nodokļa grāmatiņas 
piešķiršanai, vai elektroniski, izman-
tojot VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu(EDS). Skolēniem, kuri strādās 
vasaras mēnešos un maksās nodokļus 
vispārējā režīmā, algas nodokļa grāma-
tiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūša-
nas vieta (t.i., jāatzīmē attiecīgo darba 
devēju pie kura bērns strādās), un bērna 
gūtajiem ienākumiem darba devējs būs 
tiesīgs piemērot minimālo neapliekamo 

minimumu 60 eiro mēnesī.
Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama 

tikai elektroniski un visas darbības, kas 
saistītas ar apgādības noformēšanu, 
ir veicamas elektroniski, izmanto-
jot VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu(EDS) (algas nodokļa grāmatiņas 
sadaļā “Apgādājamie” nospiežot izvēli 
“Pievienot apgādībā esošu personu”).

Nodokļu nomaksas nosacījumi
Nodokļu nomaksas nosacījumi ir at-

karīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas 

Turpinājums 4lpp.
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja 
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.

Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Notikumu kalendārs
Skrundā

14.jūnijā pl.13.00 pie memoriālā vagona Skrundas dzelzceļa stacijā notiks 
piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem.

23.jūnijā Zāļu tirgus! Pašā Skrundas sirdī, pie pulksteņa, no pl.9.00 līdz pl. 
12.00 varēs iegūt visīstāko Līgo svētku sajūtu. Te varēs iegādāties tieši sev 
darinātu pļavu ziedu vai ozollapu vainagu, svaigi kūpinātu gaļu un zivis, no-
baudīt ķimeņu un citus sierus. Par lustīgu noskaņojumu gādās Durbes kultūras 
nama tautas mūzikas ansamblis „Neparasts gadījums”.

23.jūnijā pl.20.00 Skrundas estrādē Līgo visa Skrunda! Jēkaba Janševska 
izrāde „Precību viesulis”. Režisore - Inga Ezeriete. Pl. 23.00 zaļumballe kopā 
ar grupu – „Hono”. Ieeja – bez maksas.

Nīkrācē
22.jūnijā Pie Nīkrāces saieta nama - ielīgošana. Pl. 19:00 Jēkaba Janševska 

izrāde “Precību viesulis”. Režisore: Inga Ezeriete. PL. 22:00 Līgo balle, spēlē 
Zane no Saldus.

Raņķos
14.jūnijā pl.12.00 ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana pie komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas vietas Raņķos.
21.jūnijā pl.20.00 Sudmalnieku birzī VASARAS SAULGRIEŽU SVI-

NĒŠANA ”LĪGO! LĪGO…”. Tautiskiem  rituāliem, dziesmām un rotaļām 
varēs pavadīt saulīti,   kopā ar Rudbāržu un Raņķu folkloras kopām degsim 
ugunskuru. Aicinām līdzi ņemt ziedojumu ugunij - graudus, sēklas, pagājušā 
gada vainagus.

23.jūnijā LĪGO SVĒTKI Sudmalnieku birzī: pl.21.00 svētku ielīgošana 
kopā ar Raņķu amatierteātri. Pl.22.00 kursim gaišu jāņuguni un Līgo nakts 
danči kopā ar grupu „Saulvējā”.

Rudbāržos
14.jūnijā pl.12.00 Rudbāržos pie piemiņas akmens aicinām iedzīvotājus 

nolikt ziedus Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.

Jaunieši aicināti doties pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Ventspils jauniešu māju

Ikviens Skrundas novada jaunietis aicināts 13.jūnijā doties pieredzes  ap-
maiņas braucienā uz Ventspili, lai izzinātu Ventspils jauniešu pieredzi, darbo-
joties Ventspils jauniešu mājā, lai rastu izpratni par jauniešu lomu Jauniešu 
domes, padomes darbībā, kā arī smeltos iedvesmu, kā ikvienam līdzdarboties 
jauniešu padomē, ieklausoties biedrības “Ventspils Jauniešu dome” vadītāja 
Emīla Anškena vēstījumā.

Savu dalību pieredzes apmaiņas braucienam piesaki līdz 12.jūnija plkst. 15.00, 
sazinoties telefoniski ar jaunatnes lietu speciālisti  Baibu Eversoni (29852292).

 Plānotais izbraukšanas laiks pl.10.00 no Lielās ielas 1A (tiekamies pie 
Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra ieejas). Aptuvenais 
atgriešanās laiks ap pl. 21.00.

Pieredzes apmaiņas brauciens ir viena no Skrundas novada pašvaldības projekta  
“Iedvesmojies! Dari! Radi!” (līgums Nr. 2-25/4) aktivitātēm. Projekts tiek īstenots 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 
1.2.apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar 
vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” valsts 
budžeta finansējuma ietvaros. 

Esi informēts par notiekošo – seko līdzi Skrundas novada multifunkcionālā jau-
natnes iniciatīvu centra informācijai: Facebook: @skrundasjauniesucentrs; Twitter: 
@SkrundasJ; Instagram: @SkrundasJC!

Baiba Eversone, 
Skrundas novada pašvaldības 

jaunatnes lietu speciāliste.

Bibliotēku ziņas jūnijā
Nīkrāces  bibliotēkā
 No 19. - 30.jūnijam Nīkrāces bib-

liotēka slēgta. Bibliotēkas vadītājai 
atvaļinājums.

 Izstādes jūnijā: “Izcilākie cittautu 
vēsturiskie romāni”, “Pasakas - cilvēka 
dvēseles valoda”.

Skrundas bērnu bibliotēkā
No 12. - 16.jūnijam bibliotēka lie-

totājiem slēgta. Notiks krājuma inven-
tarizācija.

Skrundas pilsētas bibliotēkā
Izstāde “Līgo, Jāni, līgo, Jāni, Nu tā 

tava diena nāca”. Izstāde piedāvā mate-
riālus par latviešu tautas tradicionālajiem 
svētkiem - Vasaras saulgriežiem.

No 1.jūnija līdz 1.septembrim 
Skrundas pilsētas bibliotēkas darba 
laiks: P., O., C. 9:00 – 17:00; T. 9:00 – 
16:00; P. 9:00 – 14:00; S.,Sv. – slēgts. 
Pusdienas pārtraukums no 12:00-13:00, 
izņemot piektdienas.

Antuļu bibliotēkā
Iztāde jūnijā: „Reiz bija kolhozs 

„Cīņa”.
No15.jūnija -  20.jūlijam Antuļu 

bibliotēka slēgta. Atvaļinājums biblio-
tēkas vadītājai.

Rudbāržu bibliotēkā
Izstāde jūnijā -”Iesaku izlasīt”.

Noskaidroti uzvarētāji Skrundas atklātajā 
čempionātā volejbolā

20.maijā noslēdzās Skrundas atklātais čempionāts volejbolā. Šogad no asto-
ņām komandām visveiksmīgākie izrādījās VK “Skrunda/Ostra-Si/Ziedufab-
rika.LV” volejbolisti, kuri jau trešo gadu pēc kārtas izcīnīja čempionu titulu!

Šoreiz čempionātā piedalījās astoņas komandas no Liepājas, Dunalkas, Saldus, 
Īvandes un Skrundas. Pamatsacensībās tika izspēlēti divi apļi, pēc kuru rezultātiem 
tika sadalīti izslēgšanas spēļu pāri.

Uzvarētāju komandā “Skrunda/Ostra-Si/Ziedufabrika.LV” spēlēja: Oskars Alhi-
movičs, Edgars Rutkis, Roberts Emerbergs, Valdis Kalniņš-Nāckalns, Jānis Jeru-
manis, Oļegs Kricaks, Mārtiņš Arājums, Jevgēņijs Sikuriņecs, Arnolds Freibergs, 
Mariss Emerbergs, Kārlis Kliemanis un Kārlis Kauliņš.

Otrajā vietā šogad – VK “Marga-G”. Komandas sastāvs ir nemainīgs jau vai-
rākus gadus: Indulis Kliemanis, Andis Rozītis, Kaspars Ķinēns, Mārtiņš Briedis, 
Ivo Demčuks, Gints Bukāts, Ivo Laumanis, Gaitis Grasmanis, Edgars Putniņš un 
Kristians Milzarājs.

Trešajā vietā gan neliels pārsteigums, jo visu sezonu komandai bija grūtības ar 
spēlētāju savākšanu kopā, kas uz fināla spēlēm beidzot izdevās – tā ir VK “Īvande+”: 
Valdis Kalns, Jānis Junkers, Edgars Ziņģis, Gatis Abersons, Ritvars Sīlis, Andis 
Uplejs, Mārcis Kreičmanis, Toms Andersons, Dāvis Andersons, Aldis Andersons, 
Jānis Kalējs, Niklāvs Marauskis un Kaspars Gertners.

Ceturtie šogad – komanda no Saldus ar tādu pašu nosaukumu. Piektie šogad VK 
“Veterāni un Co”, sestie – VK “Dunalka”, septītie – “Liepāja2000” no Liepājas 
Sporta spēļu skolas un astotie – VK “Skrunda2000”, kurā spēlēja Skrundas sporta 
skolas audzēkņi.

Paldies visiem dalībniekiem un līdzjutējiem par atbalstu, pacietību un izturību! 
Uz tikšanos pludmales volejbola laukumos!

Teksts: Jānis Rutkis, Skrundas novada pašvaldības sporta organizators

Jaunsargi izcīna 
ceļojošo kausu

12. maijā Liepājā, Beberliņos, notika 
ikgadējās 1. novada Jaunsardzes “Vīru 
spēles”. Aizputes un Skrundas novadu 
(Kazdangas un Skrundas) jaunsargi 
otro gadu pēc kārtas izcīnīja 1. vietu un 
ieguva ceļojošo kausu.

Jaunsardzes 1. novada sacensības 
“ Vīru spēles” šogad notika par godu 
Jaunsardzes 25. gadu jubilejai, un dalību 
bija pieteikušas 25 komandas. 

Sacensību trase nebija viegla: visas, 
četrus kilometrus garās trases garumā 
bija izvietoti dažādi kontrolpunkti, kuri 
prasīja ātrumu, veiklību un gudrību. Pēc 
trases pārvarēšanas jaunsargus gaidīja 
siltas pusdienas, un, kad visas komandas 
bija finišējušas, varēja sākties noslēguma 
svinīgā daļa, kurā komandas apbalvoja 
par piedalīšanos – visas komandas bija 
izcīnījušas lielo gardo kliņģeri, tomēr 
medaļas pasniedza tikai pirmajām trim 
vietām.

Aizputes - Skrundas komandā star-
tēja 6 jaunsargi – Ilvis Grīniņš, Madara 
Šteina, Niks Tamsons, Linards Nikolass 
Ņikiforovs, Mareks Ņikiforovs, Ieva 
Biģele. Instruktors – Kaspars Rudītis.

Informāciju sagatavoja – Samanta 
Seņko, Skrundas, Kazdangas, 

Nīkrāces jaunsargu komunikatore

Mūžībā pavadīti 10 mūsu novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati

DZIDRA ATMATA 27.04.1936. 02.04.2017.
GUNTIS FOLBERGS 15.09.1946. 10.04.2017.
GRANCOVSKA ALEKSANDRA 02.10.1936. 18.04.2017.
JURIS AĻIHINS 24.03.1957. 03.05.2017.
MARIJA KRAPĀNE 08.02.1940. 10.05.2017.
ARVĪDS MEŅĢIS 29.08.1923. 18.05.2017.
ALBĪNA SLOŽA 29.07.1928. 17.05.2017.
MĀRA JĒKABSONE 06.09.1941. 20.05.2017.
VĒSMA BOLŠTEINA 15.02.1962. 23.05.2017.
DROSMA BUŠMANE 13.06.1933. 29.05.2017.
GANSONE MIRDZA 07.06.1930. 29.05.2017.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
Aprīļa un maija mēnesī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 
6 jaundzimušie: 4 meitenītes – Annija, Stella, Alise un Maija; 
2 puisīši – Olivers un Aleksandrs. 
Apsveicam vecākus un mazulīšiem vēlam veselību un daudz mīlestības!

Cik dzīve tomēr ir skaista, 
Kad kopā jūs varat iet,
Vācot zeltu no mirkļu kārēm,
Kas gadiem neapsūbē,
Un vējos skaisti zied.

Mīļi sveicam Ritu un Ilmāru Lubes Zelta kāzu jubilejā!
Gandarījumu par kopējiem gadiem, veselību, dzīvesprieku un zelta gadus turpināt!

27. maijā 55 gadu kopdzīves jubileju atzīmēja Zinaīda un Vinarts Kolerti
Sirsnīgi sveicam cienījamo pāri Smaragda kāzu jubilejā!
Lai jūsu dienām gaismas stundu daudz!

Skrundas novada pašvaldība un Dzimtsarakstu nodaļa

režīms ir skolēna darba devējam: vispā-
rējais nodokļu maksāšanas režīms; darba 
devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa mak-
sātājs; darba devējs ir lauksaimnieks.

 Vispārējā nodokļu maksāšanas 
režīma gadījumā, skolēnam sākot 
strādāt: darba devējs no algas maksā 
iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 % un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas 34,09 %; 10,50 % darba ņē-
mēja sociālo iemaksu daļu darba devējs 
ietur no skolēna algas, savukārt 23,59 
% sociālo iemaksu daļu darba devējs 
maksā no saviem līdzekļiem. Sociālās 
iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks 
par 15 gadiem; skolēnam, kurš ir no-
darbināts vasaras mēnešos, ir tiesības 
algai piemērot ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli neapliekamo minimumu 60 eiro 
apmērā, ja algas nodokļa grāmatiņa ir 
iesniegta darba devējam. (Piemēram, 
ja saņemamā atlīdzība ir 400 eiro un 
ir piemērots neapliekamais minimums 
60 eiro, skolēns pēc nodokļu nomaksas 
saņem  289,46 eiro); skolēnam ir tiesības 
iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai 
atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pārmaksu, kas izveidojas no aprēķinātā 
diferencētā neapliekamā minimuma un 
darba vietā piemērotā minimālā neaplie-
kamā minimuma starpības.

Ja skolēns (neatkarīgi no viņa ve-
cuma) vasarā strādā pie mikrouzņē-
mumu nodokļa maksātāja: no skolēna 
ienākuma darba devējs – mikrouzņēmu-
mu nodokļa maksātājs – neietur sociālās 
iemaksas un iedzīvotāju ienākuma 
nodokli, bet tie veido daļu no mikro-
uzņēmumu nodokļa, ko darba devējs 
maksā no sava saimnieciskās darbības 
apgrozījuma. (Piemēram, ja saņemamā 
atlīdzība ir 400 eiro, summa, ko saņems 
skolēns, būs 400 eiro); laika periodā, 
kamēr skolēns ir mikrouzņēmumu no-

dokļa maksātāja darbinieks, viņš nevar 
atrasties vecāku apgādībā un vecāku 
gūtajam ienākumam nevar tikt piemērots 
atvieglojums par apgādībā esošu personu 
175 eiro apmērā; tiklīdz skolēns uzsāks 
darba attiecības mikrouzņēmumā, apgā-
dība tiks automātiski pārtraukta.

Ja skolēns vasarā saņem sezonas 
laukstrādnieku ienākumu, strādājot 
lauku darbos (augļkoku, ogulāju un 
dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un 
stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, 
augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā): 
gūtajam sezonas laukstrādnieka ienā-
kumam tiek piemērota nodokļa likme 
15 %, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā 
nodarbinātības dienā; vecāki saglabā 
tiesības piemērot atvieglojumu par ap-
gādībā esošu bērnu 175 eiro apmērā, ja 
bērns ir jaunāks par 18 gadiem un saņem 
sezonas laukstrādnieku ienākumu, kā arī, 
ja bērns, ir vecumā no 18 līdz 19 gadiem,  
mācās vispārējās, profesionālās, augstā-
kās vai speciālās izglītības iestādē, un 
vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. 
augustam) saņem sezonas laukstrādnie-
ku ienākumu.

Plašāka informācija gan par skolēnu 
darbu vasarā, gan par elektroniskajām 
algas nodokļa grāmatiņām pieejama 
VID mājaslapas sadaļā “Algas nodokļa 
grāmatiņa”, bet par sezonas laukstrād-
nieku ienākuma nodokli – metodiskajā 
materiālā “Sezonas laukstrādnieku 
ienākuma nodoklis”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā 
VID aicina zvanīt uz VID informatīvo 
tālruni 67120000, konsultēties ikvienā 
VID klientu apkalpošanas centrā vai arī 
sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID 
mājaslapas sadaļu “Uzdot jautājumu 
VID”.

 Informāciju sagatavoja: 
VID Sabiedrisko attiecību 

daļa.T. 67122670, 26558389. 
E-pasts:komunikacija@vid.gov.lv

Turpinājums no 4lpp.
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