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Labdien, lasītāj!

Guna Skrebele, 
SIA „Skrundas komunālā 

saimniecība” valdes locekle

Mākslas studija atvērta visiem

N ā k  r u d e n s  i z g r e z n o t 
Latviju… Nāk izgreznot arī 
Skrundu. Šis gads mūsu pilsētai 
ir jubilejas gads. Lai arī Skrunda 
ir jaunākā pilsēta Latvijā, mēs, 
Skrundas novada ļaudis, ar to 
lepojamies.

 Katrs gadalaiks mīl mūs 
pārsteigt ar ko īpašu, bet tieši 
šobrīd mūsu novads ietērpies 
krāsainā lapu rotā, radot 
visneiedomājamāko krāsu 
jampadraci, tā veidojot atvadu 
sveicienu siltajam laikam. Arī 
mēs, SIA “Skrundas komunālā 
sa imn iec ība”  darb in iek i , 
steidzam veikt visus rudens 
darbus, lai būtu gatavi ziemas 
sezonai. Rudens ir ražas laiks 
gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. 
Izvērtējam padarīto, atzīmējot, 
kas bijis labs, kas slikts, kam 
jāpievērš lielāka uzmanība 
nākamajā gadā. Vērtējam savu 
tehnisko nodrošinājumu un 
kaļam plānus to papildināt, lai 
savu darbu varētu veikt ātrāk 
un labāk. Esam pārskatījuši 
savus plusus un mīnusus. 
V i e n s  n o  s ā p ī g ā k a j i e m 
mīnusiem uzņēmumam ir lielais 
parādnieku skaits.

 Laika apstākļi ar katru dienu 
kļūst dzestrāki, un šobrīd var 
teikt, ka apkures sezona ir 
sākusies. Kā jau iepriekšējos 
gados, arī šogad, uzsākot 
apkures sezonu, SIA “Skrundas 
k o m u n ā l ā  s a i m n i e c ī b a ” 
no 10. l īdz 24.  oktobr im 
piedāvā iespēju nomaksāt 
uzkrāto parādu summu bez 
soda  p rocen t iem.  Gr ibu 
atgādināt, ka autoostas kasē 
maksājumus par komunālajiem 
pakalpojumiem var veikt visu 
nedēļu katru dienu, ievērojot 
kases darba laiku, skaidras un 
bezskaidras naudas veidā, kā 
arī iegādāties “EKO Kurzeme” 
marķētos atkritumu maisus. Par 
veiktajiem maksājumiem netiek 
iekasēta komisijas maksa.

Gribu pateikt paldies ikvienam 
novada iedzīvotājam, kas ar 
saviem ierosinājumiem, idejām 
vai ar savu līdzdarbošanos 
i r  vērsies SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība”, jo 
tikai kopīgiem spēkiem un 
pūliņiem mēs savu novadu 
varam padarīt sakoptāku un 
skaistāku.

28.septembrī Skrundā, Kalēju ielā 
6, kur pirms tam atradās novada 
pašvaldības aģentūras „Sociālais die-
nests” un bāriņtiesas telpas, atklāja 
Mākslas studiju. Ilgi lolots sapnis nu 
ir īstenots, un Skrundas novada iedzī-
votājiem, kuriem māksla ir sirdij tuva, 
vairs nav jādodas izpausties ārpus 
savas pilsētas, viņi radoši ļauties sa-
vām prasmēm un talantam var tepat, 
Skrundas novada Mākslas studijā.

Māksla – attīstībai nozīmīga
Mākslas skolas vai studijas izvei-

di kā vienu no prioritārajām lietām 
Skrundas novada pašvaldība ir minējusi 
divos attīstības plānošanas dokumentos 
„Skrundas novada attīstības programma  
2014.-2020.gadam” un  „Skrundas no-
vada pašvaldības mārketinga stratēģija 
2016.-2020.gadam”. Abos plānošanas 
dokumentos  šī prioritāte norāda uz 
ieguldījumiem skolēnu un pieaugušo iz-
glītībā, kvalitatīvu pakalpojumu saņem-
šanai pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 
Kuplais atvēršanas pasākuma apmek-
lētāju skaits liecina, ka iedzīvotājiem 
ir interese par jaunu zināšanu apguvi 
mākslas jomā dažādās tās izpausmes 
veidos. Viena no studijas dalībniecēm 
Dace Štālberga atzina, ka viņai zīmēšana 
patīkot jau no bērnības. Viņa priecājās 
par iespēju izpaust savu krāsu prieku jau-
najā studijā. Savukārt Aiga Tomanoviča 
te saskatījusi iespēju apgūt to, ko nevar 
izdarīt pašmācības ceļā. 

Interese liela
Sabiedrībā arvien vairāk izskan tei-

ciens „Mākslai vajag telpu”, un Skrundā 
mākslas telpu ar saturu ir apņēmusies 

piepildīt Dace Kudore. Viss augusts 
noritēja spraigos telpu krāsošanas un 
iekārtošanas darbos, lai rosinātu rado-
šumu. Daces līdzšinējās profesionālās 
kā  vizuālās mākslas  skolotājas darba 
gaitas bija saistītas ar Skrundas Profesio-
nālo vidusskolu, kur galdniecības kursa 

Mākslas studijas vadītāja Dace Kudore pirmajā dienā sagaida savus audzēkņus

audzēkņiem tika mācīti kompozīcijas, 
dizaina pamati un vizuālā māksla. Ar lai-
ku Mākslas studijā tiks piesaistīti arī citi 
speciālisti, paplašinot nodarbību klāstu. 
Mākslas studijas nodarbības bērniem 
notiks  trijās vecuma grupās, kas sadalī-
tas 7-8 gadi, 9-10 gadi un 11-14 gadi, kā 

arī pieaugušie. Lielā apmeklētāju skaita 
dēļ viņi darbosies divās grupās. Sīkāku 
informāciju var saņemt, sazinoties ar 
Daci Kudori (t.29581537).

Teksts - Zane Eglīte
Foto - Didzis Strazdiņš

Darbu uzsāk LIAA biznesa inkubatori. 
Pieteikumus uzņemšanai varēs 

iesniegt jau oktobra beigās
Ar 2016. gada 1. septembri darbu ir 

uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras (LIAA) biznesa inkuba-
tori, astoņi no tiem darbosies nacionālas 
nozīmes centros Daugavpilī, Jēkabpilī, 
Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Val-
mierā, Ventspilī, seši reģionālas nozīmes 
inkubatori būs Talsos, Ogrē, Madonā, 
Kuldīgā, Bauskā, Siguldā, bet Rīgā – 
Radošo industriju biznesa inkubators. 

Paredzēts, ka Kuldīgas biznesa in-
kubatora pakalpojumi būs pieejami 
Kurzemes topošajiem un esošajiem 
uzņēmējiem Kuldīgas, Skrundas un 
Alsungas novados.

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, 
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu ko-
mersantu izveidi un attīstību, nodrošināt 
fiziskas personas un komersantus ar 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstī-
bai nepieciešamo vidi, konsultācijām, 
apmācībām un pasākumiem par vispā-
rīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un grantu līdzfinan-
sējumu. 

 Būtiskākā administratīvā atšķirība, 
salīdzinot ar iepriekšējo biznesa inku-
batoru programmu, ir tā, ka biznesa 
inkubācijas pakalpojumus vairs nesniegs 
konkursa kārtībā izraudzīti privāti ope-
ratori, bet gan LIAA reģionālās struk-
tūrvienības. Papildus jau ierastajiem 
biznesa inkubatoru pakalpojumiem, 
t.i. konsultācijām un biznesa atbalsta 
funkcijām, jaunajā programmā būs pie-
ejams arī grantu līdzfinansējums – līdz 

5000 eiro ražošanas iekārtu un materiālu 
iegādei un līdz 10000 eiro specifiskiem 
pakalpojumiem, piemēram, prototipu 
izstrādei, licencēšanai u.tml.  

Jaunajā inkubatoru programmā būs 
pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, 
kur uzņēmēji varēs testēt savas biznesa 
idejas un saņemt konsultācijas. Pare-
dzēts, ka katrā biznesa inkubatorā tiks 
veidota koprades telpa jeb open-office, 
kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan 
arī pēc uzņemšanas inkubatorā varēs gan 
strādāt, gan tikties ar klientiem, gan arī 
veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai. 

Inkubatorā uzņēmumi varēs saņemt 
visu nepieciešamo atbalstu un pakalpo-
jumus uzņēmējdarbības attīstībai. Vi-
siem pakalpojumiem tiks piemērots 50% 
līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no 
pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs 
segt tikai 50% un inkubators attiecīgi 
nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu 
– arī 50%. Jāpiebilst, ka pakalpojumi, 
kas būs pieejami fiziskām personām un 
uzņēmējiem pirmsinkubācijā, piemēram, 
biznesa idejas novērtējums, konsultāci-
jas, semināri par uzņēmējdarbības attīs-
tību u.c., būs bezmaksas, t.i. inkubators 
šos pakalpojumus pilnībā finansēs.

Plānots, ka pieteikumus uzņemšanai 
biznesa inkubatorā varēs iesniegt jau 
oktobra beigās. Informācija par pie-
teikšanās kārtību inkubatorā un cita 
saistoša informācija tiks publicēta LIAA 
mājas lapā.

Latvijas Pašvaldību savienība 
sadarbībā ar pašvaldībām realizē 
projektu „Pašvaldību labie darbi 

parkos Latvijas simtgadei”.
Tuvojoties Latvijas simtgadei, turpmākos trīs gadus Skrundas novada pašvaldība 

iesaistīsies projekta realizēšanā, kura moto ir „Kopā nākotnes mežam!”. Skrunda ir 
viena no 67 vietām, kur šogad norisinājās „Meža dienu” aktivitātes no 22.08.-30.09.. 
Daudzviet Latvijā tika atjaunoti parku un skvēru stādījumi, izvietotas mazās arhi-
tektūras formas – soli, galdiņi, atkritumu urnas. Skrundas novadā projekta ietvaros 
no 06.09.-16.09. notika radošās darbnīcas bērniem Skrundas jauniešu centrā „Mans 
nākotnes koks. Mans nākotnes mežs.”, kuru laikā bērni tika iesaistīti sarunās par 
dabu, kokiem, mežu, nākotni. 22. augustā parkā aiz Skrundas kultūras nama nori-
sinājās izglītojošs pasākums. Šajā pasākumā interesentiem bija iespēja iepazīties 
ar Latvijā pieejamo literatūru par mežu, kokiem, cilvēkiem, kas ieguldījuši savu 
mūžu meža nozarē. Interesanti bija klausīties Krīvukalna meža iecirkņa vadītāja 
Anda Ērgļa stāstījumā par meža nozīmi mūsu dzīvē, kā arī izmēģināt dažādas mē-
rierīces, ar ko mēra koka vecumu, augstumu utt.. Pasākumā kā viesi tika uzaicināti 
„Mammas Dabas” vēstnieki no Nīkrāces Eko skolas. Viņi pasākuma apmeklētājiem 
vadīja dažādas spēles un rotaļas par dzīvniekiem, dabu. Pasākuma apmeklētāji 
varēja apskatīt zīmējumu izstādi, spēlēt dambreti un mērīt spēkus, taisnās rokās 
turot 2016.gr. smagas malkas pagales. Kā izturīgākais bija 14 gadīgais Aigars no 
Nīkrāces pamatskolas ar rezultātu 2,35 min. Nākotnē šajā parkā jauniešu pasākumu 
būs vairāk, jo šā gada beigās Skrundas kultūras namā tiks atvērts jauniešu centrs. 
Lai jauniešiem būtu ērtāk veikt dažādas aktivitātes, parkā tika izvietoti četri jauni 
masīvkoka soli, kas ļoti organiski iederas  rudenīgajā parka teritorijā.

Teksts - Zane Eglīte
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ĪSUMĀ
Zupas virtuve

Biedrība “Mini SD” un Skrundas 
novada p/a “Sociālais dienests” informē, 
ka 2016. gada 10. oktobrī atsākas Zupas 
virtuves darbība. Zupa tiks dalīta trīs 
reizes nedēļā (pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās) no pl.12.00 Kalēju ielā 6, 
pagrabstāvā.

 Konkurss “Biznesa 
ekspresis”

Līdz 23. oktobrim ikviens tiek aici-
nāts pieteikties reģionālo biznesa ideju 
konkursam “Biznesa ekspresis”. Ja Tevī 
mājo uzņēmēja gars, ir padomā biznesa 
ideja un vēlme to attīstīt, tad piesakies 
konkursam un pierādi, ka esi topošais lī-
deris uzņēmējdarbībā! Konkursa mērķis 
ir atrast un pilnveidot labākās biznesa 
idejas visas Latvijas ietvaros. Konkursa 
laikā tā dalībniekiem tiks dota iespēja 
ne tikai iepazīstināt ar savām biznesa 
idejām, bet arī piedalīties apmācībās, kas 
palīdzēs izstrādāt biznesa plānus. Kon-
kursā “Biznesa ekspresis” var piedalīties 
ikviens interesents vai interesentu grupa 
līdz 4 cilvēkiem. Katram dalībniekam ir 
jābūt vismaz 18 gadus vecam. Konkursā 
iespējams piedalīties ar savu oriģinālu 
biznesa ideju, ko ir vēlme attīstīt un 
pilnveidot. Uzvaras gadījumā, piešķirtā 
naudas balva ir paredzēta biznesa tālākai 
attīstīšanai.

Mobilais mamogrāfs 
Skrundā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu 
izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – 
Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas 25. oktobrī ieradīsies pie Latvijas 
aptiekas, Kuldīgas ielā 4, Skrundā. Uz 
mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta! Sievietēm, kuras 
ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta, Valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmek-
lējums ir bez maksas (uzaicinājuma 
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtī-
šanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai 
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības 
dienestu – par maksu. Pieraksts notiek 
pa telefoniem 67142840 un 27866655. 
Lūgums iepriekš sagatavot personas 
kodu un tālruņa numuru.

Veiks radona 
monitoringu

RSU Darba Drošības un vides veselī-
bas institūts sadarbībā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju un 
Valsts Vides dienesta Radiācijas drošī-
bas centru piedalās radona monitoringa 
veikšanas pasākumu organizēšanā da-
žādās darba vidēs: pirmskolas izglītības 
iestādēs, slimnīcās, dažādos ražošanas 
un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos. 
Radona gāzes monitorings iekštelpu gai-
sā dažādās darba vietās ir nepieciešams, 
lai izstrādātu “Radona rīcības plānu” 
atbilstoši Latvijas situācijai. Monitorin-
ga laikā netiks traucēts darba process.  
Katrā uzņēmumā monitoringa detektoriu 
izvietošana notiks laika periodā no ok-
tobra beigām līdz decembra sākumam. 
Radona monitorings tiks veikts arī 
Skrundas PII „Liepziediņš”.

Apmācības 
jauniešiem

Apmācības jauniešiem “Uzņem ap-
griezienus” notiks no 28. līdz 30. ok-
tobrim viesnīcā “Rezidence”, Vandzenes 
pagastā, Talsu novadā. Apmācību mērķis 
ir veidot izpratni par uzņēmīgumu un 
sniegt praktiskus rīkus uzņēmīguma 
praktizēšanai ikdienā. Uz mācībām 
aicināti jaunieši vecumā no 18 līdz 25 
gadiem. Apmācības paredzētas 22 dalīb-
niekiem. Piesakies apmācībām, aizpildot 
pieteikuma anketu elektroniski: http://
ej.uz/UZNEMKURZ. Pieteikšanās ter-
miņš: 20.  oktobris (ieskaitot). Papildus 
informācija: t.26791952, e-pasts: solvita.
bespalova@redcross.lv.

Skrundas pašvaldības policijas ziņojums 
par septembri

Lieto alkoholu
1.septembrī apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, pamanīts kāds vīrietis stiprā 

alkohola reibumā. Uzsākta administratīvā lietvedība. Šai dienā saņemta informā-
cija arī par diviem skolēniem Rudbāržu internātskolā, kuri, iespējams, lietojuši 
alkoholiskos dzērienus. Kādai sievietei, kura, gaidot autobusu aiz autoostas, lietoja 
alkoholisko dzērienu, izteikts mutvārdu aizrādījums. Tāpat vispirms mutisks brīdi-
nājums par atrašanos publiskā vietā alkohola reibumā izteikts kādam vīrietim. Kad 
šādā pat stāvoklī viņš bijis arī nākamajā dienā, tad uzsākta administratīvā lietvedība. 
Skrundas autoostas teritorijā mēneša laikā alkohola reibumā cilvēki atradušies vai-
rākkārt. Savukārt Jaunmuižā kādā daudzdzīvokļu mājā trīs vīrieši lietojuši alkoholu 
un kāds no viņiem piečurājis kāpņu telpu. Uzsākta administratīvā lietvedība. Par 

Pagastu ziņas 
Nīkrāces pagastā 
Nīkrāces pagastā septembrī Dzeldā, ciemā Lēnas, Karavīru kapos,  pagasta 

kapsētās, piemiņas vietās vēl pēdējo reizi tika  appļauts zāliens. Tā kā jau ir sācies 
rudens lapkritis, sākusies lapu grābšana. Pie teritorijas apsaimniekošanas strādāja 
gan pagastā nodarbinātie sētnieki, gan arī algoto sabiedrisko darbu strādnieki un tie 
iedzīvotāji, kas saņem garantēto iztikas minimumu no sociālā dienesta.

Izmantojot labo laiku septembrī, pie pašvaldības autoceļu remontiem un bedrīšu 
izlīdzināšanas pagasta centrā strādāja ceļu uzturētājs SIA „Taku meistars”. 

Septembrī pagasta veselības centrā notika daļējs kosmētiskais remonts, tika 
sakārtoti griesti un starpsienas.

Kā jau katru gadu septembra mēnesī, arī šogad notika Dzejas dienas. Nīkrāces 
atpūtas centrā 12.septembrī notika dzejas pēcpusdiena „Caur mirkļiem…”, kurā 
iedzīvotāji tikās ar dzejniekiem Mārīti Kviesi un Hariju Krūzi. 16. septembrī pagasta 
iedzīvotājus atpūtas centrā iepriecināja Raņķu pagasta amatierteātris ar lugu „Bābu 
mednieki”. Kultūras darba organizatore Inga Ezeriete aicina iedzīvotājus iesaistīties 
pagasta pašdarbības kolektīvos - gan amatierteātris, gan arī sieviešu ansamblis gaida 
jaunus dalībniekus.

No 17. līdz 23. septembrim pagasta iedzīvotāji un Nīkrāces pagasta skolēni piedalī-
jās Eiropas Sporta nedēļā, kuru organizēja Nīkrāces pagasta sporta darba organizatore 
Ilona Rītiņa. Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi pievērst 
eiropiešus aktīvam dzīvesveidam un skaidrot tā pozitīvo iespaidu uz cilvēka dzīves 
kvalitāti.Sporta nedēļas aktivitātēs visvairāk iesaistījās Nīkrāces pamatskolas skolēni, 
kuri sporta stadionā varēja piedalīties dažādās sacensībās katru dienu.

22. septembrī Nīkrāces pamatskolas sporta stadionā notika Olimpiskajai dienai 
veltīts pasākums, kura laikā gan pirmsskolas, gan pamatskolas skolēniem un sko-
lotājiem bija iespēja piedalīties kopīgā vingrošanā un citās sportiskās aktivitātēs

Informāciju sagatavoja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere
Raņķu pagastā 
Ir aizvadīta spraiga vasara ar visiem tai piederošajiem darbiem, kopta teritorija, 

laboti ceļi, pagasta padomes ēkai nomainīta lietus ūdens noteksistēma.
Rudens ir laiks, kad varam redzēt un baudīt vasarā loloto. Tā septembra sākumā 

pie Raņķu bibliotēkas varējām priecāties par rudens ziedu krāšņumu. Raņķu čaklākās 
puķkopes kārtoja ziedus brīnišķīgā izstādē. Bet septembra beigās, kad raža faktiski 
ir novākta un pēc dažādām receptēm vasarā izaudzētais salikts burciņās, raņķenie-
ces pulcējās „Dāmu pēcpusdienā”, lai dalītos pieredzē un nogaršotu līdzpaņemtos 
salātus, sukādes un citus gardumus. Par interesantākajiem tika atzīti ārstnieciskais 
sīrups no ceļmallapām un pesto no pētersīļiem.

Aizvadītajā periodā Raņķu amatierteātris viesojās Medzē, Snēpelē un Nīkrācē ar 
Māras Hornas lugas izrādi „Bābu mednieki”.

Jauka bija dzejas pēcpusdiena, kurā raņķenieki tikās ar jelgavnieku, dzejnieku 
Hariju Krūzi un mūsu novadnieci, rudbāržnieci Mārīti Kviesi. Pasākums lika aizdo-
māties, ka mēs bieži nezinām par radošiem, interesantiem un talantīgiem cilvēkiem 
tepat mums līdzās. 

Informāciju sagatavoja Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Aicinām pieteikt kandidātus apbalvojumu 
piešķiršanai

Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs apbal-
vojumus - Goda balvas un Pateicības rakstus. Apbalvojumu pasniegšanas mērķis 
ir rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dar-
biniekus strādāt aktīvi un radoši, iesaistīties novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā 
arī dot lielāku ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē.

Atbilstoši Skrundas novada domes 2015. gada 24. septembra sēdē apstiprināta-
jiem noteikumiem “Par Skrundas novada domes apbalvojumu piešķiršanu Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadienā” Skrundas novada Goda balva ir augstākais 
Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada 
labā, bet Pateicības raksts ir Skrundas novada domes priekšsēdētājas rakstiska patei-
cība par atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada pašvaldību. 
Ar Goda balvu - Apliecinājuma rakstu un dāvanu komplektā ar naudas balvu 50.00 
EUR apmērā pēc nodokļa nomaksas – apbalvos ne vairāk kā trīs personas, bet 
Pateicības rakstu pasniegs līdz 10 personām. 

Apbalvojamo personu izvirzīt var jebkura persona, Skrundas novada domes pa-
kļautībā un pārraudzībā esoša iestāde un organizācija, citi pilsētā un novadā esošie 
uzņēmumi, iestādes un institūcijas un sabiedriskās organizācijas, Skrundas novada 
domes komisijas un komitejas.

Iesniegtos priekšlikumus izvērtēs komisija 5 locekļu sastāvā (Skrundas novada 
domes deputāti, sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji), ko organizēs 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Savukārt Skrundas novada do-
mes lēmums par Goda balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu pēc tā pieņemšanas 
tiks publicēts Skrundas novada pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā 
“Skrundas novads”.

Priekšlikumus apbalvojumu piešķiršanai līdz 19. oktobrim aicinām iesniegt:
•Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centrā Raiņa ielā 11, Skrundā;
•Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē, Dzeldā, Nīkrāces pagastā;
•Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē, Dārdedzēs, Rudbāržu pagastā;
•Raņķu pakalpojumu pārvaldē, Sākumskolā, Raņķu pagastā;
•Elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv
Iesnieguma veidlapa un noteikumi “Par Skrundas novada domes apbalvojumu 

piešķiršanu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā” pieejami pašvaldības 
mājaslapā www.skrundasnovads.lv. 

alkohola lietošanu sūdzējušies arī no Dzeldas.  Alkoholas lietots arī veikala ‘’Top’’ 
sētā.  Personas tika brīdinātas, tām veikala teritorija bija jāpamet.

Uzrauga kārtību
Izteikts mutisks brīdinājums kādai sievietei, kura pie atkritumu tvertnēm piegru-

žoja apkārtni. Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, netālu no Skrundas vidusskolas 
vairāki nepilngadīgi skolēni strīdu centās atrisināt izkaujoties. Skolēni tika brīdināti 
par šādas rīcības sekām. Pārbaudīta saņemtā informācija par to, ka Rudbāržos kādā 
sociālā dzīvoklī nelegāli iemitinājies kāds cilvēks. Septembrī uzraudzīta drošība gan 
pie skolām, gan skolēniem atgādināts par drošu uzvedību uz ceļa. Saņemta arī sūdzība 
par maziem riteņbraucējiem, kuriem, iespējams, nav velosipēdu vadītāja apliecības 
un kuri piedalās ceļu satiksmē, nezinot noteikumus. Pievērsta papildus uzmanība uz 
skolu braucošajiem riteņbraucējiem. Iedzīvotāji sūdzējušies par gružu dedzināšanu 
Rudbāržu centrā. Situācija tika atrisināta. Atkritumi dedzināti arī Skrundā, Kuldīgas 
un Noliktavas ielās, veicot pārrunas, panākta vienošanās. Saņemta informācija no 
Rudbāržu internātskolas, kur divas meitenes patvaļīgi pametušas skolu, lai dotos 
uz Liepāju. Saņemta informācija par jaunu, nesaskaņotu kapa vietu kapsētā netālu 
no Dzeldas. Notiek apstākļu noskaidrošana. Saņemta sūdzība par iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpšanu sociālajā mājā. Veiktas pārrunas ar iesaistītajām personām un 
izteikts mutisks brīdinājums. 23.septembra vakarā Skrundas kultūras namā notika 
balle, kuras laikā veikta papildus patrulēšana pa Skrundas pilsētas teritoriju. Nakts 
laikā notika divi kautiņi, kuru rezultātā neviens no kautiņā iesaistītajiem nopietnas 
traumas nav guvis. Veicot video novērošanu Skrundas autoostas teritorijā, pamanīti 
vairāki skolēni, kuri piegružo teritoriju. Aizbraucot uz notikuma vietu, skolēni mu-
tiski brīdināti un izspļaudītās saulespuķu sēklas pašiem bija arī jāsavāc.  

Saņemta informācija un sūdzība par kādas mājas kaimiņiem Ciecerē, kuri nemitīgi 
taisot vaļā ārējās mājas durvis. Aizbraucot uz notikuma vietu, situāciju atrisināta. 

Ceļu satiksmes negadījumi
Raiņa un Ventas ielas krustojuma tuvumā 5. septembra naktī kāda sieviete no-

braukusi no ceļa un iebraukusi grāvī, kā rezultātā tika sabojāts apgaismes stabs un 
grāvja caurtece.

Palīdz citiem dienestiem
Palīdzēts Skrundas bāriņtiesai kādā ģimenes apsekošanas lietā. 22.septembrī 

palīdzēts Valsts policijai kādas personas aizturēšanā Skrundā. Meklēts kāds vīrietis, 
kurš dzīvo Kušaiņos un nav nokārtojis saistības par dzīvošanu pašvaldības dzīvoklī. 
Vairākas reizes palīdzēts arī sociālajam dienestam māju un dzīvokļu apsekošanā.  
Kādai sievietei no sociālā dzīvokļa izteikts mutisks brīdinājumus par iekšējo kār-
tības noteikumu pārkāpšanu. 30.septembrī saņemta informācija par mirušu vīrieti 
kādā dzīvoklī Skrundā, Amatnieku ielā. Aizbraucot uz notikuma vietu, informācija 
apstiprinājās. Izsaukta Valsts policija.

Izkrāpj lietas
Kādam Skrundas iedzīvotājam tikusi izkrāpta nauda un telefons. Vainīgā persona 

noskaidrota un informācija nodota Valsts policijai.
Nepieskata mājdzīvniekus
Saņemta sūdzība par kādu nepieskatītu suni Kušaiņos. Suņa saimnieks nenoliedza, 

ka dažreiz suns noraujas no ķēdes un ir atradies ārpus īpašuma teritorijas nepieskatīts. 
Suņa saimniekam izteikts mutisks brīdinājums. Skrundā, kādā Pērkonu ielas pagal-
mā, pie šķūnīša piesiets suns traucēja pārējo mājas iedzīvotāju mieru. Pēc apstākļu 
noskaidrošanas tiks lemts par suņa īpašnieka saukšanas pie atbildības par dzīvnieku 
labturības noteikumu pārkāpšanu. Saņemta sūdzība par kādu dzīvokli daudzdzīvokļu 
mājā Nīkrācē, kur dzīvoklī esošais suns traucējis kaimiņus, jo saimnieks, iespējams, 
suni nebaro un reti uzturas mājā. Notiek apstākļu noskaidrošana. Saņemta ziņa no 
Valsts policijas par izbēgušām govīm Raņķu pagastā, kā rezultātā tikuši nodarīti 
zaudējumi kādas personas īpašumam. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Demolē apkārtni
13.septembra naktī Skrundas autoostā notika vandālisms, kura laikā tika norautas 

vairākas autobusa maršruta plāksnes. Vainīgās personas noskaidrotas, to vidū bija 
arī  Rudbāržu skolas audzēknes, kuras patvaļīgi pameta skolu.

Maldina policiju
21.septembrī palīdzēts Valsts policijai izsaukumā, kur Nīkrāces pagastā kādai 

sievietei esot nozagts mājas jumts. Aizbraucot uz notikuma vietu pēc apstākļu 
noskaidrošanas, tika konstatēts, ka izsaukums bijis apzināti nepamatots. Tiek lemts 
par administratīvās lietvedības uzsākšanu par apzināti nepamatotu speciālo dienestu 
izsaukšanu.

Stāsta par savu darbu
28.septembrī pašvaldības policija piedalījās Skrundas bērnudārza pasākumā, kurā 

tika parādīti vairāki Valsts policijas transporta līdzekļi, kā arī Skrundas pašvaldības 
policijas transporta līdzeklis.

Informāciju apkopoja Skrundas pašvaldības policijas inspektors 
Ģirts Miksons

Vecākus aicina pieteikt sociālajai rehabilitācijai 
bērnus, kam noteikta invaliditāte

Līdz šī gada 31. oktobrim 112 Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos 
turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam ir no-
teikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. 
Kopumā katram bērnam no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez 
maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru līdz desmit 
reizēm. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā 
bez maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot 
ar saviem veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot 
sabiedrībā. Sociālo rehabilitāciju veic tādi speciālisti kā, piemēram, psi-
hologs, logopēds, reitterapeits, hidroterapeits. Tāpat būtisks ir arī atbalsts 
vecākiem, piemēram, psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, 
izglītojošās atbalsta grupas.

Pēc pieteikšanās beigām - sākot no 2016. gada novembra - katra bērna 
ģimenei izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits 
un sociālais darbinieks) noteiks, kādus pakalpojumus bērnam būtu jāsaņem 
atbilstoši viņa vajadzībām. Izvērtēšana vidēji ilgs 2,5 līdz 3 stundas atkarībā 
no bērna spējām, turklāt šajā laikā ietverta arī saruna ar vecākiem, tādējādi 
bērns netiks pārāk noslogots.

Bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem tiek sniegti Labklājības ministrija vadītā deinstitucionalizā-
cijas (DI) procesa ietvaros katrā plānošanas reģionā.
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2016.gada 29.septembra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma papildināt Skrundas 
novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. 
Nr. 10, 1.§) lēmumu “Par pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Mežai-
ne”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, 
nodošanu valsts īpašumā Aizsardzības 
ministrijas personā” un nodot bez at-
līdzības valsts īpašumā Aizsardzības 
ministrijas personā nekustamā īpašuma 
“Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas 
novadā, zemes vienību: „Artēziskā aka”, 
Raņķu pagasts, Skrundas novads, 0.78 
ha platībā, uz kuras atrodas būve: artēzis-
kā aka-sūkņu stacija, urbuma Nr. 14316. 

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/11 
no 06.09.2016. par nekustamā īpašuma 
Cieceres ielā 21A, Ciecerē, Skrundas 
pagastā, izsoli (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).

Dome nolēma nodot Valsts policijas 
Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas 
iecirknim (adrese Liepājas iela 26, Kul-
dīga) bezatlīdzības lietošanā telpas Nr. 
001-2, 001-3, 001-4, 001-5 un 001-6 
(1. stāvā) (pielikums Nr. 2 uz 1 lpp.), 
kopējā platība 92.9 m2, Liepājas ielā 
5, Skrundā, pēc nekustamā īpašuma 
pārņemšanas pašvaldības īpašumā, līdz 
jaunā VUGD depo uzcelšanai Ventas 
ielā 2, Skrundā, policijas inspektoru 
darba nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā 
līdz 31.12.2018.

Dome nolēma pēc nekustamā īpašuma 
Liepājas ielā 5, Skrundā, nostiprināšanas 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
pārņemt šī nekustamā īpašuma nomas 
līgumu saistības ar 4 personām.

Dome nolēma mainīt vairākiem ne-
kustamajiem īpašumiem nosaukumus 
- nekustamajam īpašumam Pērkona ielā 
17, Skrundas pagastā, uz nosaukumu 
„Andri”, nekustamajam īpašumam Pēr-
kona ielā 19, Skrundas pagastā, uz no-
saukumu „Četras pļavas”, nekustamajam 
īpašumam Pērkona ielā 19A, Skrundas 
pagastā, uz nosaukumu „Mārtiņi”.

Dome piešķīra zemes vienībai Rud-
bāržos, Rudbāržu pagastā, 0.37 ha pla-
tībā nosaukumu un adresi Graudu iela 7, 
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads, LV-3324. Zemes vienības lieto-
šanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu apbūve. 

Dome atdalīs no pašvaldībai piederošā 
ceļa „6278B011 Līdumnieki Rudbāržu 
robeža” Raņķu pagastā 1.347 km garu 
ceļa posmu (ceļa posms no 0.000 līdz 
1.347), atdalām ceļa posmam 1.347 km 
garumā piešķirs jaunu nosaukumu „Me-
žaines ceļš”, Raņķu pagasts, Skrundas 
novads. Zemes gabala lietošanas mērķis 
– 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā.  Atdalāmo ceļa posmu 
1.347 km garumā (ceļa posms no 0.000 
līdz 1.347)  izslēgs no pašvaldības au-
toceļu reģistra.

Dome nolēma uzņemt pašvaldības 
bilancē par kadastrālajām vērtībām ēkas 
Graudu ielā 4, Rudbāržos, Rudbāržu 
pagastā.

Dome apstiprināja 12.09.2016. SIA 
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu par nekustamo 
īpašumu Pils ielā 4A, Skrundā. Atdalā-
mai zemes vienībai 0.1039 ha platībā un 
uz tā esošai ēkai piešķīra jaunu nosau-
kumu un adresi Pils iela 4B, Skrunda, 
Skrundas novads, LV-3326. Zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0908 – pārējo 
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 
Atdalāmai zemes vienībai 0.0129 ha 
platībā un uz tā esošai ēkai piešķīra 
jaunu nosaukumu un adresi Pils iela 4C, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0908 
– pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūve.

Paliekošai zemes vienībai 0.7417 ha 
platībā un uz tā esošām ēkām atstāja no-
saukumu un adresi Pils iela 4A, Skrunda, 
Skrundas novads, LV- 3326. Zemes 
gabala lietošanas mērķis – 0908 – pārējo 
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.

Dome nodeva valdījumā pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu Kalēju ielā 4, 
Skrundā, Skrundas novada pašvaldības 
aģentūrai “Sociālais dienests” uz tās 
darbības laiku un noteica, ka pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” nodrošina 
nekustamā īpašuma uzturēšanu un sedz 
ar to saistītos izdevumus, kā arī noteica, 
ka pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” juridiskā adrese ir Kalēju ielā 
4, Skrundā, Skrundas novadā.

Dome pārņems Skrundas novada 
pašvaldības īpašumā valsts nekustamos 

īpašumus: Liepājas ielā 5, Skrundā, kas 
sastāv no zemes vienības 0.18 ha platībā 
un namīpašumiem, un  1.maija laukumā 
2, Skrundā, kas sastāv no zemes vienības 
0.0978 ha platībā. Dome noteica, ka 
nekustamais īpašums Liepājas ielā 5, 
Skrundā, pēc tā ierakstīšanas zemesgrā-
matā uz pašvaldības vārda tiek nodots 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, 
kas ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrī-
ba, ieguldot to sabiedrības pamatkapitā-
lā, un  noteica, ka nekustamajā īpašumā 
1.maija laukumā 2 pēc ierakstīšanas 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tiek 
izveidots stāvlaukums pilsētas autotrans-
porta novietošanai.

Dome iznomās 1 personai Skrundas 
novadā ielas nodalījuma joslas daļu 
6282D003 Avotu iela, Rudbāržos, 
Rudbāržu pagastā, 148 m2 ha platībā, 
iebrauktuves uz īpašumā piederošo ne-
kustamo īpašumu „Saulītes”, Rudbāržos, 
Rudbāržu pagastā, kadastra Nr. 6282 
008 0146, labiekārtošanai uz 10 gadiem. 
Zemes vienībai noteica nomas maksu 
gadā 1.5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā.

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/12 
no 27.09.2016. par nekustamā īpašuma 
Raiņa ielā 15, Skrundā, izsoli.

Dome nolēma likvidēt Skrundas 
novada pašvaldības iestādi Rudbāržu 
internātpamatskolu – rehabilitācijas 
centru, reģ. Nr. izglītības iestāžu reģistrā 
4123900928, juridiskā adrese „Internāt-
skola”, Internātskola, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads, LV-3324.

Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas nova-
da pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr.11/2016 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Skrundas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
2017.gadā”.

Dome izveidoja Skrundas novada 
pašvaldības amatu sarakstā 2016.gadam 
amatu – jaunatnes darbinieks Nīkrāces 
pagastā, profesijas kods 2422 57, nosa-
kot nepilnu darba laiku 0.25 slodze no 
darba algas likmes EUR 385.00 (trīs 
simti astoņdesmit pieci eiro un 00 centi) 
EUR 96.25 (deviņdesmit seši eiro un 25 
centi), un veica izmaiņas Skrundas nova-

da pašvaldības amatu sarakstā - pārdēvēt 
„Jaunatnes lietu speciālists Rudbāržos” 
par „Jaunatnes darbinieks Rudbāržu 
pagastā” (profesijas kods 2422 57).

Dome veica izmaiņas Skrundas nova-
da pašvaldības amatu sarakstā - noteica, 
ka sētnieks Raņķu pagastā strādā normā-
lu darba laiku - 40 stundas nedēļā (1.0 
slodzes), finansējuma avots – Skrundas 
novada pašvaldības budžeta līdzekļi 
(saskaņā ar budžeta grozījumiem).

Dome izsniedza licenci Lāsmai Frei-
manei programmas ,,Vispārējās attīstības 
un korekcijas programma izglītojama-
jiem ar runas un valodas  traucējumiem’’ 
īstenošanai  līdz 2018. gada 1.oktobrim.

Dome apstiprināja grozījumus Skrun-
das vidusskolas noteikumos “Kārtība, 
kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.
klašu izglītojamiem Skrundas vidus-
skolā”.

Dome apstiprināja šādus Skrundas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumu izcenojumus par svinīgu 
laulības reģistrāciju: (skatīt tabulu).

Deputāti par laulību ceremoniju vietu 
noteica Skrundas kultūras nama mazo 

zāli vai 3.stāva zāli. Noteica, ka mak-
sas pakalpojuma summa tiek ieskaitīta 
Skrundas novada pašvaldības budžetā, 
iemaksājot to pašvaldības kasē vai veicot 
bezskaidras naudas norēķinu vismaz 
10 dienas pirms laulības ceremonijas. 
Pakalpojuma maksā nav iekļauta MK 
24.09.2013.noteikumu Nr.906 “Notei-
kumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva 
par laulību reģistrāciju 14 EUR apmērā.

Dome noteica, ka ar šī lēmuma spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas 
novada domes 27.05.2010. sēdes (prot. 
Nr.7, 23.§) lēmums “Par Skrundas 
novada dzimtsarakstu nodaļas maksas 
pakalpojumu apstiprināšanu”. 

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma 2 personām neanulēt 

deklarēto dzīvesvietu Skrundas novadā, 
bet 1 personai anulēt.

Informāciju apkopoja Kristīne 
Vērdiņa, projektu speciāliste 

Nr. p.k. Pakalpojums summa ar 
PVN EUR

1. Laulības reģistrācija:
1.1. Svinīga laulības reģistrācija Skrundas novada iedzī-

votājiem:
•Apliecības veidlapa, vāciņi             4.20
•Apdrukāta pildspalva jaunlaulātajiem           3.00
•Pateicība lieciniekiem                             1.80
•Telpas noformējums                                      6.00

15.00

1.2. Svinīga laulības reģistrācija citu novadu iedzīvotājiem:
•Apliecības veidlapa, vāciņi              4.20
•Apdrukāta pildspalva jaunlaulātajiem            3.00
•Pateicība lieciniekiem               1.80
•Noformējums, u.c.                                        11.00
•Muzikālais un dzejas izpildījums                 30.00

50.00

1.3 Svinīga laulības reģistrācija citā piemērotā vietā Skrun-
das novada administratīvajā teritorijā pēc pieprasījuma un 
savstarpēji vienojoties:

•Apliecības veidlapa, vāciņi             4.20
•Apdrukāta pildspalva jaunlaulātajiem           3.00
•Pateicība lieciniekiem              1.80
•Noformējums              26.00
•Nokļūšana ceremonijas vietā                       10.00
•Muzikālais un dzejas izpildījums            30.00
•Aksesuāri, tulkošana                            10.00

85.00

2. Laulību jubileju ceremoniju sagatavošana un vadīšana:
•Muzikālais un dzejas izpildījums                 30.00

30.00

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2016
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2017. gadā Skrundas novada pašvaldība realizē ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības attiecībā uz 
Skrundas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
3. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 24. septembra saistošie noteikumi 8/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu  Skrundas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā”.       
Priekšsēdētāja L.Robežniece

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā” pieņemti saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, 3.panta 1.daļas ievaddaļu.

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.daļas ievaddaļa, nosaka, ka „nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi vai likmes no 0.2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības savos 
saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, 
ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”

3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz paš-
valdības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā 2017.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa salīdzinot ar 2016.gadu 
palielināsies, jo pamatojoties uz VZD informāciju, kadastrālā vērtība nekustamā īpašuma nodoklim lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā salīdzinot ar 2016.gadu 
palielināsies vidēji par 8-10 procentiem.

4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav

5. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz ad-
ministratīvajām procedūrām

Nav

6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

SIA “Skrundas 
komunālā 

saimniecība” 
informē

SIA “Skrundas komunālā saim-
niecība”, Stūra ielā 7, Skrundā, 
darba laiks, sākot ar 2016. gada 
1. oktobri:

•Pirmdienās no plkst. 8:00 
līdz 18:00, pārtraukums no plkst. 
12:00 līdz 13:00;

•Otrdienās no plkst. 8:00 līdz 
17:00, pārtraukums no plkst. 
12:00 līdz 13:00;

•Trešdienās no plkst. 8:00 līdz 
17:00, pārtraukums no plkst. 
12:00 līdz 13:00;

•Ceturtdienās no plkst. 8:00 
līdz 17:00, pārtraukums no plkst. 
12:00 līdz 13:00;

•Piektdienās no plkst. 8:00 līdz 
15:00, bez pārtraukuma. 

 Skrundas autoostas kasē, Lie-
pājas ielā 15A, Skrundā, atkal 
ir pieejami SIA “Eko Kurzeme” 
atkritumu maisi. Viena maisa cena 
ir 3,60 EUR, un autoostas kasē 
tos var iegādāties no plkst. 7:00 
līdz 17:30.

 Informāciju sagatavoja: 
Ita Bērziņa, 

SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” biroja vadītāja
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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

23.oktobrī Svinam Skrundas dzimšanas dienu! Pl.11.00 - orientēšanās 
sacensības ģimenēm. Pl.14.00 - apvienības TEĀTRIS UN ES izrāde bērniem 
„Toms pret superpelēm”. Ieeja - bez maksas.

28.oktobrī pl.15.00 Skrundas k/n lielajā zālē - izklaidējoša cirka program-
ma - klaunu šovs „OKI - DOKI”. Ieejas maksa - EUR 1.50

29.oktobrī pl.10.00 Skrundas novada amatierteātru skate. Ieeja - bez 
maksas.

29.oktobrī pl.21.00 Kurzemes muzikanti ielūdz uz nakts balli „SATIK-
ŠANĀS SKRUNDĀ!”. Ballē spēlēs grupas „Just Band” (Aizpute), „Tempe-
raments” (Vērgale), „Piemare” (Pāvilosta), „Rucavas muzikanti” (Rucava), 
„KAS” (Aizpute) un DJ Matīss (Aizpute). Ieejas maksa - EUR 5.00. Galdiņus 
rezervēt pa t. 63331556

No 21.septembra Skrundas kultūras nama mazajā zālē apskatāma Lie-
pājas Tautas mākslas un kultūras centra fotostudijas “FOTAST” dalībnieku 
fotogrāfiju izstāde “Liepājas iela Latvijas garumā”. 2015. gadā, kad Liepāja 
svinēja 390. gadu jubileju, fotostudijas “FOTAST” dalībnieki nolēma sagādāt 
savai pilsētai unikālu dāvanu. Fotogrāfi, dodoties trīs kopīgās ekspedīcijās un 
arī individuāli, fotogrāfijās tvēra Liepājas ielas 15 dažādās Latvijas pilsētās 
- Aizputē, Dagdā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Kuldīgā, Ludzā, Madonā, 
Priekulē, Priežmalē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Skrundā un Ventspilī.

Nīkrācē
13.oktobrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā mācīsimies gatavot ziepes! 

Nāc un apgūsti ziepju gatavošanas tehniku! Informācija par dalības maksu 
un pieteikšanās līdz 7.oktobrim pa t.22470402 vai personīgi saieta namā pie 
Ingas Ezerietes.

22.oktobrī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā atpūtas vakars visām paau-
dzēm “Kā rudenīgs lietus smiekli lai līst”. Aicinām pavadīt jauku vakaru pie 
klātiem galdiņiem. Dalības maksa 8.00 eiro. Pieteikt galdiņus un samaksāt 
līdz 14.oktobrim Nīkrāces saieta namā. 

28.oktobrī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā uzstāsies Nīkrāces amatier-
teātris „Brinida” ar Māras Hornas komēdiju „Katram savs biznesiņš”. Izrādē 
piedalās - Dace Kudore, Elīna Linkovska, Oskars Zoniņš, Oskars Štorhs, Baiba 
Jansone, Ilona Rītiņa, Inga Ezeriete, Aija Targonija. Režisore - Inga Ezeriete.

Rudbāržos
14.oktobrī pl.16.00 Rudbāržu kultūras namā ielūdzam Rudbāržu seniorus 

uz “Rudens balli”. Ieeja EUR-3.00

Raņķos
7.oktobrī pl.19.00 pasākumu zālē Senioru balle. Vakara gaitā - sveiksim 

jaunos pensionārus. Koncertā Kuldīgas akordeonisti, jautrs deju solis Liepājas 
muzikantu vadībā. Līdzi groziņš, labs garastāvoklis un tikšanās prieks.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
PĒTERIS KĀRLIS BALODIS 16.04.1939. 30.08.2016.
STAŅISLAVA KRASAUSKIENE 15.06.1932. 31.08.2016.
ANDRIS KĀRKLIŅŠ 01.04.1941. 09.09.2016.
DZINTRA BRŪDERE 25.12.1938. 15.09.2016.
MARIJA TOŽE 18.04.1936. 25.09.2016.
JĀNIS BRAUNS 18.04.1967. 26.09.2016.

2016. gada septembra mēnesī mūžībā pavadīti:

Novada dzimtsaraksts ziņo
Septembra mēnesī Agitas un Aigara Štameru ģimenē piedzimis 

trešais bērniņš - meitiņa Antra.
Apsveicam vecākus! Lai Antra aug vesela, ņipra un mīlēta!

Laulības noslēguši 2 pāri: Kristīne Lazdāne un Varis Arnolds 
Zāns no Rīgas, Karina Vagula un Karolis Docius no Raņķu 
pagasta.

No 30. septembra līdz 10. oktobrim Skrundas novada 
amatiermākslas kolektīvi atsāk sezonu.

Aicinām pievienoties ikvienu, kam patīk dziesma, deja, māksla un radīt prieks!

KOLEKTĪVS
MĒĢI-

NĀJUMA 
DIENA

LAIKS VIETA VADĪTĀJS

Skrundas kultūras namā
Bērnu vokālais ansamblis Otrdiena 17.30 Mazā zāle Sarmīte Pavilaite
Bērnu deju kolektīvs JAUTRAIS DANCIS Pirmdiena

Ceturtdiena
18.00
17.00

Lielā zāle Liene Krūmiņa

Jauniešu deju kolektīvs TIKAI TĀ! Piektdiena 19.00 Lielā zāle Dita Ņuņēvica
Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
MEŽĀBELE

Ceturtdiena 19.00 Lielā zāle Dita Ņuņēvica un 
Agris Sīlis

Senioru deju kolektīvs  
VIRŠI

Otrdiena 19.00 Lielā zāle Agris Sīlis

Sieviešu vokālais ansamblis 
ROMANCE

Pirmdiena 18.00 Mazā zāle Guna Pavilaite 

Vīru vokālais ansamblis VECIE ZĒNI Ceturtdiena 18.00 Saimes 
istaba

Viesturs Meļķis

Sieviešu koris  
SONANTE

Pirmdiena
Atsāk 

sezonu 17.10.
pl. 19.00

19.00 Lielā zāle Baiba Kalniņa

Senioru koris 
NOVAKARS

Otrdiena
Piektdiena

16.00
16.00

Mazā zāle Sarmīte Pavilaite

Amatierteātris SAAN Trešdiena 18.30 Lielā zāle Aldis Zalgauckis
Jauniešu amatierteātris Pirmdiena

Piektdiena
15.30
15.30

Lielā zāle
3. stāva zāle

Anda Birzniece

Skrundas audējas Katru darba 
dienu

11.00 3. stāva 
studija

Anna Skarpa

Bērnu popgrupa 
BUMS

Trešdiena 16.30 Lielā zāle Guna Pavilaite

Levitas Tuleiko MODES DEJU grupas: 1.- 3. 
Klase, 4. - 5. Klase, 6. - 9.klase, pirmsskolas ve-
cums (5. - 6. gadi), ZUMBA + LAB, ESENCES

 Piektdiena 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
18.00, 19.00

Lielā zāle

Mazā zāle

Levita Tuleiko

Rudbāržu kultūras namā

Amatierteātris SPĒLMAŅI Pirmdiena
Trešdiena

19.00
19.00

Mirdza Pilskunga

Folkloras kopa KAMENĪTE Otrdiena
Ceturtdiena

18.00
18.00

Zenta Dene

Pirmsskolas vecuma bērnu rotaļu un deju 
pulciņš

Ceturtdiena 10.00 Liene Krūmiņa

Raņķu pasākumu zālē
 Amatierteātris Trešdiena 16.00 Raimonda Vilmane
Folkloras kopa Trešdiena 18.00 Zenta Dene
Nīkrāces atpūtas centrā
Amatierteātris BRINIDA Pirmdiena 19.00 Inga Ezeriete
Sieviešu vokālais ansamblis DIANTUS Ceturtdiena 18.00 Sarmīte Pavilaite 

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības 
informēšanai

2.Esi atklāts!
Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. 

Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldības ies-
tādei pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka 
lūguma ir pienākums nodrošināt, lai 
sabiedrībai būtu pieejama informācija, 
kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei 
ir pienākums radīt. Piemēram, cilvēkam 
ir tiesības prasīt informāciju par iestādes 
darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, par 
iestādes paveiktā darba rezultātiem, 
iestādē nodarbināto personu skaitu, 
atalgojumu u.c. Šādas informācijas 
sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts 
pārvaldes un cilvēku sadarbību un uz-
labo labu pārvaldību. Taču jāatceras, ka 
iestāde nedrīkst sniegt informāciju par 
citu cilvēku datiem.

Skrundas vidusskola. Daina Ļaudaka - 50 g., Baiba Eversa - 30 g., 
Inese Bartuševica - 30 g., Agita Dēvica - 25 g., Agris Druvaskalns - 15 
g., Vineta Hildebrante - 15 g., DaceTrukšāne -10 g.

Mūzikas skola. Svetlana Zlobina - 45 g., Sandra Nikovska - 35 g.
PII  ‘’Liepziediņš’’. Dzintra Eglīte - 40 g., Inese Ekšteine - 35 g., 

Skaidrīte Valinska - 35 g., Inese Karlsone - 20 g., Aija Muceniece -10 g.
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola. Zenta Dene -40 g., Dzintra 

Buta - 30 g., Dzintars Strauts - 30 g., Daina Vēreniece -30 g., Regīna 
Siliņēviča - 30 g., Dagnija Daiga Grunberga - 25 g., Ina Meistere - 25 g., 
Vaclovs Svažs - 20 g.

Jaunmuižas pamatskola. Inga Rence-Remte - 15 g. kā iestādes vadītāja
Nīkrāces pamatskola. Rudīte Ābola -15 g.
Rudbāržu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs. Aldis Klie-

manis - 20 g., Biruta Liepa - 50 g., Ramona Kuļvinska - 10 g., 
Skrundas novada mākslas studija. Dace Kudore - 25 g.

Sveicam Skrundas novada pedagogus 
darba jubilejās

P/A „Sociālais 
dienests” sveic  

septembra mēneša 
jubilārus

Skrunda un Skrundas pagasts
94 gadi - Mirdza UPENIECE; 

80 gadi - Olita MUIŽNIECE, Aina 
DEĶE

Rudbāržu pagasts
91 gads - Līna MENIĶE; 90 

gadi - Velta LATUŠKĒVICA; 85 
gadi - Elmārs MELBĀRDIS; 80 
gadi - Romualds BAUFALS

Nīkrāces pagasts
93gadi - Pauls ZĪRUPS; 80 gadi 

- Ausma TOMANOVIČA
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