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Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece,
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja
Nesen ar kādu cilvēku runājām
par to, kur gan tik ātri steidzas
laiks. Vai arī Jums reizēm ir sajūta,
ka straujais laika ritums darāmos
darbus steidzina ar lielāku jaudu?
Vienmēr darāmais kā mazs
klaudzošs āmuriņš klauvēs un
teiks: “Ej, dari, pasteidzies!”
Ziemassvētku gaidīšanas laiks
mūs mazliet aptur, liekot padomāt
par to, kas gada laikā padarīts.
Ar ko esam iepriecinājuši katrs
sevi, ko esam paveikuši kopā
ar ģimeni, ko īstenojuši darbā?
Novadā esam iesaistījušies
projektos, lai, veicot
energoefektivitātes pasākumus,
nosiltinātu divas skolas un kultūras
namu, kā arī lai rekonstruētu
mums tik ierasto autoceļu A9.
Biedrības ir piesaistījušas
līdzekļus iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanai. Katrā
no novada pagastiem ir kopts,
uzlabots, sakārtots. Savu
artavu novada sakopšanā
ieguldījuši algotie pagaidu darbu
strādnieki. Katrs no jums šo
labo darbu uzskaitījumu varētu
papildināt, tāpat kā saredzēt
darāmo nākamajos gados.
Uzsākot darbu domē, vēlējos
tikties ar mūsu novada iestāžu,
pārvalžu darbiniekiem, ļaudīm.
Tikšanās ar katru no Jums manī
vēlreiz nostiprināja pārliecību,
ka mūsu cilvēku ieguldītais
darbs ir neatsverams, darīts
no sirds un domājot par
līdzcilvēkiem. Pateicos par Jūsu
iecerēm un ieteikumiem, un lai
izdodas kopīgi darāmie darbi!
Uz brīdi aizmirsīsim par to, kas
reizēm kaitina, nepatīk, satrauc!
Atļausim sev nedomāt par to,
kā mums nav, bet pateiksimies
par to, kas mums ir dots! Pašus
skaistākos mirkļus un mīļākos
vārdus mēs nevaram nopirkt
par naudu. Tādēļ Ziemassvētku
gaidās atradīsim brīdi, lai pateiktu
paldies cilvēkiem, kas ir mums
līdzās – kolēģiem, kaimiņiem,
radiņiem, draugiem! Samīļosim
savus tuvākos, uzsmaidīsim
garāmgājējiem! Varbūt tas nemaz
nav grūti un kļūs par ieradumu
no dienas uz dienu. Gaišu un
mīlestības piepildītu svētku
laiku un ikdienas soli! PALDIES!
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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2014.gada 12.decembris

Godaprāts, labi un veiksmīgi lēmumi
20.novembrī Skrundas novada Domes ārkārtas
sēdē par Skrundas novada Domes priekšsēdētāju tika
ievēlēta Loreta Robežniece.
Skrundas novada Domes ārkārtas sēdes galvenais
jautājums bija jauna domes priekšsēdētāja vēlēšanas, jo
līdzšinējā priekšsēdētāja Nellija Kleinberga 12.Saeimas
vēlēšanās tika ievēlēta par deputāti Saeimā. Vispirms
vienbalsīgi par Skrundas novada domes deputātu tika
apstiprināts Andris Vilnis Sadovskis. Pēc tam tika ievēlēta
balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā. Kandidātus
Domes priekšsēdētāja amatam izvirīja gan pozīcija, gan
opozīcija. Aivars Sebežs nosauca Loretu Robežnieci,
savukārt Juris Jaunzems – Ainaru Piļecki.
Balsošanā piedalījās visi 15 deputāti, vienu biļetenu
atzina par nederīgu. Par Loretu Robežnieci nobalsoja 8
deputāti, pret seši, savukārt par Ainaru Piļecki bija sešas
balsis.
„Es ticu, ka turpmākā darbā mūs vadīs godaprāts,
labi un veiksmīgi lēmumi, kurus mēs virzīsim Skrundas
novada attīstībai, ” pēc ievēlēšanas savā uzrunā sacīja
L.Robežniece. „Katram no darbiniekiem gribu teikt, ka
es ļoti augstu novērtēju jūsu profesionalitāti un darbu, ko
jūs ieguldāt mūsu pašvaldības labā un pilnveidē, un es
ticu, ka kopā mēs varam izdarīt ļoti daudz. Strādāsim! ”
Teksts un foto - Ieva Benefelde

Paldies par godam paveikto darbu!

Goda balvas saņēmēja Nellija Kleinberga: „Ļoti patīkami, ka mans darbs ir
novērtēts. Paldies visiem, kuri šos gadus man ir uzticējušies un atbalstījuši,
kas ir devuši stiprus ceļa vārdus un ceļa maizi manam turpmākajam darbam.”
Latvijas dzimšanas dienas laiks ir
brīdis, kad ikvienā Latvijas pašvaldībā saka paldies saviem iedzīvotājiem
par godam paveikto darbu. Skrundas
novadā tika pasniegtas trīs Goda balvas, kā arī astoņpadsmit Pateicības
rakstu.
Goda balvu pasniedza Nellijai
Kleinbergai, kura ilgus gadus vadījusi
Skrundas novada Domes darbu, par
ilgstošu un pašaizliedzīgu darbu. Par
ieguldījumu Skrundas novada attīstībā,
tās atpazīstamības veicināšanu ne tikai
Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, pārstāvot Skrundas novadu ar sadarbības
partneriem citās pašvaldībās un sadraudzības pilsētās.
Goda balva arī ģimenes ārstei Mārai Ostašovai par nesavtīgu darbu ģimenes ārsta prakses pienākumu pildīšanā.
Par atbildību, rūpēm un sirds mīļumu
darbā ar pacientiem.
Skrundas vidusskolas latviešu valodas
un literatūras skolotāja Silva Pētersone
balvu saņēma par mūža ieguldījumu
pedagoģijā un aktīvu darbību audzināmo
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klašu un skolas pasākumu organizēšanā,
un vadīšanā.
Pateicības rastus pasniedza šādiem
novada ļaudīm:
Rudbāržu pagasta bibliotēkas vadītājai Mārītei Kviesei par ieguldījumu
Rudbāržu bibliotēkas vadīšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
Medicīnas māsai Māras Ostašovas
ģimenes ārsta praksē Ainai Gūtmanei
par ilggadēju Māras Ostašovas ģimenes
ārsta prakses medicīnas māsas darbu.
Par prasmi pacientiem sniegt atbalstu
grūtos brīžos;
Uzņēmējam Jurim Kaļķukalnam
par brīvprātīgo darbu Jaunmuižas teritorijas labiekārtošanā;
Sētniecei Sanitai Veinbahai par
radošu un oriģinālu pieeju Skrundas
teritorijas sakārtošanā;
Skrundas novada pašvaldības būvvaldes vadītājam Kasparam Dzenim
par radošu un oriģinālu pieeju Skrundas
pilsētas sabiedriskā tēla veidošanā;
Raņķu pagasta iedzīvotājam, Skrundas novada Domes deputātam Gunāram
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Zemem par Raņķu pagasta materiālās
bāzes pilnveidošanu un aktīvu darbību
Raņķu pagasta pašdarbībā;
Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistei Baibai Eversonei
par jauniešu motivēšanu veikt brīvprātīgo darbu un kvalitatīva laika pavadīšanu
kopā ar viņiem;
Raņķu pagasta iedzīvotājam Modrim
Jaunzemam par atsaucību, sapratni un
cilvēka cieņu saskarsmē ar iedzīvotājiem;
Pensionārei Ainai Zīlmanei par aktīvu un idejām bagātu darbu pensionāru
klubā „Skrundas ceriņi”;
Nīkrāces pagasta bibliotekārei Dainai
Jaunzemei par ieguldījumu Nīkrāces
pagasta vēstures apkopošanā un brīvā
laika ieguldījumu izzinošu pārgājienu
rīkošanā;
Pašvaldības iedzīvotājam Jānim Rutkim par brīvprātīgo darbu sporta spēļu
organizēšanā;
Skrundas vidusskolas medmāsai Brigitai Miezājai par pašaizliedzīgu darbu,
rūpējoties par skolēnu un skolotāju
veselību Skrundas vidusskolā;

Nīkrāces pamatskolas jaunsargu vadītājam Kasparam Rudītim par jauniešu
iedvesmošanu kļūt par savas skolas,
novada un valsts patriotiem;
Pensionāriem Intai un Imantam
Rotbahiem par sabiedrisko aktivitāti
apkārtējās teritorijas sakārtošanā un
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
Zobārstei Inārai Strazdiņai par brīvprātīgu un bezmaksas zobārstniecības
pakalpojumu sniegšanu Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra klientiem.
Skrundas veselības un sociālā aprūpes
centra darbiniecei Mārītei Meirei par
rūpēm, iejūtību un nesavtīgu mīlestību
darbā ar cilvēkiem.
Skrundas kultūras nama audēju kopas
dalībniecei Mirdzai Veinbahai par ieguldījumu aušanas tradīciju saglabāšanā
un attīstībā Skrundas novadā.
Pašvaldības iedzīvotājam Didzim
Pilskungam par aktīvu darbību sporta
un sabiedriskajā dzīvē Rudbāržos.
Informāciju apkopoja
Ieva Benefelde
Foto - Alans Perševics

Goda balvas saņēmēja Silva Pētersone: „Šogad es svinēju savu 40 darba
gadu jubileju, un tad jau mani sveica skolēni, kolēģi, bērnu vecāki. Tā kā es
nu jūtos kā divreiz pagodināta šogad.”
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Tranzītielā paveiktais

ĪSUMĀ

Aicinām sapost vidi!
Kādam par prieku, citam par vilšanos,
bet šobrīd Ziemassvētki tuvojas bez šim
gadalaikam raksturīgās rotas – baltās
sniega seģenes. Taču pacilātības un
svētku sajūtu mēs varam radīt arī paši,
izvietojot dekorus un sapošot vidi sev
apkārt.
Skrundas novada pašvaldība aicina
visus iesaistīties un savu iespēju robežās sakopt un uzpost īpašumus, ēkas,
telpas un vidi, kā arī veikalu, iestāžu
un uzņēmumu logiem, skatlogiem un
fasādēm piešķirt svētku noformējumu.
Aplūkosim un cienīsim citu paveikto,
iedvesmosimies un priecāsimies par
pārsteigumiem, ar kuriem atdzīvinām
tuvējo apkārtni! Sagādāsim svētku noskaņu viens otram!

No septembra līdz novembrim esam bijuši liecinieki būtiskām pārvērtībām Ventas
un Liepājas ielas (autoceļa A9) rekonstruējamā posmā Skrundā.
Šajā periodā, pateicoties labvēlīgiem laika apstākļiem, SIA „Saldus ceļinieks” un
apakšuzņēmēji SIA „OMS”, SIA „Grobiņas SPMK” un SIA „A-Land” ir paveikuši
pat vairāk darbu nekā sākotnēji plānots, proti, Saldus un Liepājas ielas pieslēgumos
un tranzītielā (autoceļa A9) 1,4 km garumā ir nojaukti vecie segumi, izbūvēts jaunais
ielas segums - salizturīgā kārta, pamatu nesošās kārtas un asfalta apakškārta. Uzreiz
jāsaka, ka tas nenozīmē, ka šajos posmos darbi ir pabeigti; nākamgad tiks izbūvētas apmales un ieklātas vēl divas asfalta kārtas. Tāpat minētajā tranzītielas posmā
ir izbūvētas bruģētas ietves, tranzītielā un Ganību ielā veikti lietus kanalizācijas
tīklu - naftas produktu un smilšu uztvērēju, maģistrālo un savienojošo cauruļvadu,
drenāžas, kanalizācijas aku un lietus ūdens uztvērējaku izbūves darbi. Līdz gada
beigām rekonstruējamajā šosejas posmā tiks pieslēgts ielas apgaismojums.
Šobrīd rekonstruējamais ceļa posms ir nodots pašvaldībai ziemas uzturēšanai, un
būvdarbi atsāksies pavasarī. No kopējām projekta izmaksām 3,7 miljoniem EUR
šogad apgūti 1186760,85 EUR.
Pašvaldība izsaka pateicību sadarbības partneriem – būvuzņēmējiem, būvuzraugiem un projekta autoriem - par projekta realizācijā ieguldīto darbu.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Teksts - Gita Rubežniece - Zute, projektu vadītāja

Lauksaimniekiem

Lauksaimniecības datu centrs atgādina, ka pēc MK noteikumiem Nr. 393
“Lauksaimniecības un akvakultūras
dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība “ un
ES regulu ievērošanu par datu ziņošanu,
iesniedzot informāciju datu centrā par
dzīvnieku reģistru, ir jāievēro 7 dienu izpildes termiņš un jāatceras, ka iesniegtā
informācija ir spēkā ar tās reģistrēšanas
brīdi datu bāzē. Lauksaimniecības datu
centram paredzētos dokumentus Jūs
varat iesniegt elektroniski ( noslēdzot
līgumu par datu ievadi) vai pa pastu Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010.

Bērnu ārsti

23.janvārī pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas
ielā 2, pie sociālā aprūpes centra bērnus
un viņu vecākus bez maksas konsultēs
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu LOR Dr. Anna Platkova un
alergoloģe-pulmanoloģe Dr. Dace Kārkliņa programmas „Mobilās veselības
aprūpes centrs” ietvaros. Pieteikšanās
līdz 12.janvārim pa t.63321311 vai
personiski Alternatīvās aprūpes dienas
centrā. Bērniem uz konsultāciju, ja ir,
līdzi jāņem iepriekš veikto izmeklējumu
rezultāti, izraksti vai ārsta nosūtījums,
kur aprakstīta problēmsituācija. Bērnus
konsultēs arī bez ārsta nosūtījuma.

Trenažieri

Alternatīvās aprūpes dienas centrā
trenažieri no 6.janvāra. Pensionāriem un
invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību
– bez maksas otrdienās, ceturtdienās
no pl.8.00-12.00. Citiem interesentiem
otrdienās, ceturtdienās no pl.13.00 20.00 par maksu: 1 st. trenažieri bez
dušas izmantošanas - EUR 1,50; 1 st.
trenažieri ar dušas izmantošanu - EUR
2,00; abonements (10 reizes) bez dušas
izmantošanas - EUR 13.50; abonements
(10 reizes) ar dušas izmantošanu- EUR
18.00.

Palīdzība alkoholiķu
tuviniekiem

Vai Tevi uztrauc tas, ka kāds dzer par
daudz? Iespējams, Tu būsi pārsteigts
par to, ko uzzināsi Al-Anon sapulcēs.
Ja Tu vēlies atrast domubiedrus savu
problēmu risināšanā, iespējams, mūsu
pieredze Al-Anon var Tev noderēt.
Al-Anon mēs mācāmies pieņemt to, ko
nevaram mainīt - alkoholiķi, un mainīt
to, ko varam - sevi. Aicinām piedalīties
Al-Anon 12 soļu pašpalīdzības grupās
alkoholiķu tuviniekiem un draugiem.
No 2015.gada 9.janvāra katru piektdienu
pl.17.30 - 18.30 Kalēju ielā 4, Skrundā,
Alternatīvās aprūpes dienas centrā.
Plašāku informāciju par Al-Anon un
ieskatu sadraudzības biedru pieredzē var
gūt mājas lapā www.alanon.org.lv vai pa
tālruni 29657347.
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IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē,
ka 1.kārtas būvdarbi ERAF līdzfinansētajā projektā
“Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu
ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027/011) ir veiksmīgi
pabeigti.
Būvdarbus SIA „UNI SAN” uzsāka 2014.gada maijā, tie tika nodoti ekspluatācijā
2014.gada 28.novembrī. Kopā būvuzņēmējs Rudbāržu ciemā veica šādus ūdenssaimniecības uzlabošanas darbus:
•rekonstruēja ūdensapgādes tīklus 2173 m garumā;
•rekonstruēja divas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (Q=4 l/s un Q=7 l/s);
•rekonstruēja kanalizācijas spiedvadu 664 m garumā;
•izbūvēja kanalizācijas tīklus 42 m garumā.
Pēc projekta 1.kārtas realizācijas ir uzlabota ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāte,
uzlabota notekūdeņu apsaimniekošanas efektivitāte, samazināti ūdens zudumi un
novērstas neattīrītu notekūdeņu noplūdes dabā, kas radās kanalizācijas cauruļvadu
bojājumu dēļ, kā arī ir samazināta infiltrācija, kas radās kanalizācijas pārsūknēšanas stacijās, tādējādi ievērojami samazinot nelietderīgi izmantoto elektroenerģijas
daudzumu.
Projekta 1.kārtas kopējās izmaksas bija 203 284,46 EUR bez PVN, no kurām
85% līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projektā paredzēta arī 2.kārta, kuras ietvaros plānots rekonstruēt darba artēzisko
aku, ūdensapgādes tīklus, ūdens atdzelžošanas staciju un notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas. 2.kārtai paredzētais finansējums ir 273 352,17 EUR bez PVN.
Kontaktpersona: Aivars Rudzroga, telefons: 63331511, fakss: 63331582

Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitings
Skrundas vidusskola 2014.gadā Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitingā ir viena no
labākajām Kurzemes reģiona skolām.
Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitinga mērķis ir izveidot objektīvu to skolu vērtējumu, kurās realizē vidējo izglītību, pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Vērtēšana
notiek mācību gada laikā no 1.septembra līdz nākamā gada 1.septembrim. Par datu
bāzi izmanto IZM VISC organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu
valodā, matemātikā, angļu valodā, vēsturē, dabas zinātnēs (bioloģijā, fizikā, ķīmijā).
Skolas vērtē 4 nominācijās - ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas,
specializētās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas, mūzikas skolas u. c.).
Skrundas vidusskola ietilpst nominācijā - pilsētu vidusskolas. Pilsētu vidusskolu
reitingā no 194 pilsētu vidusskolām Skrundas vidusskola ir 12. vietā ar 6.538
punktiem. Pirmajā vietā ir Rīgas Centra humanitārā vidusskola.
Vērtējot mācību priekšmetu nominācijas:
•
latviešu valodas eksāmena skolēnu zināšanu vērtējums ir 7.vietā no 20
labākajām skolām, kas izaugsmes reitingā no 93 pilsētas vidusskolām ļauj
ieņemt 12.vietu;
•
matemātikas eksāmena skolēnu zināšanu vērtējums ir 23.vietā no 194 pilsētu vidusskolām, kas izaugsmes reitingā no 187 pilsētas vidusskolām ļauj
ieņemt 8.vietu;
•
angļu valodas eksāmena skolēnu zināšanu vērtējums ir 40.vietā no 194
pilsētu vidusskolām, kas izaugsmes reitingā no 187 pilsētas vidusskolām
ļauj ieņemt 10.vietu.
Pārējos mācību priekšmetos rezultāti tiek vērtēti ārpus konkursa, ja centralizētos
eksāmenus liek mazāk nekā 3 skolēni.
Vērtējot kopsummā pilsētu vidusskolu izaugsmes reitingu no 191 pilsētu vidusskolām Skrundas vidusskola ir 3. vietā ar +0,825 %.
Ar Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitingu rezultātiem var iepazīties saitē –
http://www.konkurss.lv/da_eks/skola.php?g=2014&sid=697

Pateicas par brīvprātīgo darbu
5. decembrī, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, Rīgā notika līdz šim vērienīgākā
brīvprātīgo godināšana. Dienas pirmajā pusē brīvprātīgie kopā ar māksliniekiem
veidoja zemes mākslas objektu „Cinīši”, pēc tam notika reģionālā brīvprātīgo
sumināšana un dienas noslēgumā vairāk nekā 2000 brīvprātīgo no visas Latvijas,
mūziķi un mākslinieki pulcējās uz svinīgo goda zīmes „Gada brīvprātīgais 2014”
pasniegšanu un svētku koncertu Rīgas sporta manēžā.
Nominācijai „Gada brīvprātīgais 2014” tika izvirzīti trīs cilvēki no Skrundas
novada - Inese Ivāne, Ilona Rītiņa un biedrības „Mini SD” vadītāja Anda Vītola.
Mūsu novadnieču ieguldīto darbu novērtēja arī žūrija, pasniedzot pateicības rakstus. Pasākumā uzrunu brīvprātīgajām teica Skrundas novada pašvaldības vadītāja
Loreta Robežniece.
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2014.gada 12.decembris
Klātesošie saņēma apsveikumu arī no Valsts prezidenta Andra Bērziņa: „Man ir
patiess prieks sveikt Jūs starptautiskajā brīvprātīgo dienā! Pateicos visiem brīvprātīgajiem, kas nesavtīgi darbojas sabiedrības labā. Patiesi apbrīnojams ir Jūsu entuziasms ziedot savu laiku un enerģiju, nesaņemot par to atlīdzību. Esmu pārliecināts,
ka šajā darbā jūs gūstat jaunas idejas, vērtīgu praktisko pieredzi un gandarījumu
par paveikto. Lai brīvprātīgā darba pieredze ir stimuls jauniem izaicinājumiem
un sasniegumiem. Vēlu jums nezūdošu degsmi iesaistīties sabiedrībai nozīmīgos
notikumos arī turpmāk!”
„Gada brīvprātīgais 2014” saņēma astoņi brīvprātīgie, kurus žūrija izvirzīja šai
augstajai goda zīmei no kopumā saņemtajiem 240 pieteikumiem. Ikvienam no viņiem, kāpjot uz skatuves, tika veltīti īpaši vārdi, un sudrabā lieto goda zīmi pasniedza
sabiedrībā zināmas un godātas personas.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte no www.riga2014.org

Lauksaimniekiem
Projekti un investīcijas

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos:
•“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
•“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks līdz 2015.
gada 15.janvārim.
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt
lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju,
kā arī veicināt kooperācijas attīstību.
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos:
•“Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
•“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos notiks līdz 2015.
gada 15.janvārim.
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt
lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju,
kā arī veicināt kooperācijas attīstību.

VID aicina informēt par saimnieciskās
darbības izbeigšanu
Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā, Valsts
ieņēmumu dienests (VID) aicina saimnieciskās darbības veicējus, kuri vēl nav informējuši VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu, paziņot par to līdz 2014.
gada beigām.VID atgādina, ka neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru
aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2014.gada saimnieciskās darbības
ienākuma būs mazāks nekā 50 eiro. 2015.gadā būs pienākums samaksāt minimālo
nodokli 50 eiro apmērā.Piemēram, ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko
darbību 2000.gadā, pēdējos divus gadus nav veikusi un nav guvusi ienākumus, tai
līdz 2014.gada beigām ir jāiesniedz VID iesniegums par izslēgšanu no nodokļu
maksātāju reģistra.Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 19.panta 2.1daļā un
Mikro uzņēmumu nodokļa likuma 6.panta piektajā daļā ir noteikts, ka minimālais
nodoklis no saimnieciskās darbības ir 50 EUR. Tas nozīmē, ka saimnieciskās darbības
veicējam (t.sk. arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam), ja tas 2014.
gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnieciskās darbības vai ja
aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības ienākuma ir mazāka par 50
eiro, ir pienākums līdz 2015.gada 16.jūnijam iemaksāt budžetā 50 eiro.Saimnieciskās
darbības veicējam minimālais nodoklis - 50 EUR - nav jāmaksā, ja:
•taksācijas gadā par darbiniekiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu;
•taksācijas gadā ir reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process;
•saimnieciskā darbība reģistrēta pirmstaksācijas gadā.
Zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašniekiem atgādinām, ka zemnieku un zvejnieku saimniecības likvidācijas process ir atšķirīgs no VID reģistrētas saimnieciskās
darbības izbeigšanas procesa un to kārto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Informācija par zemnieku vai zvejnieku saimniecības likvidāciju atrodama Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapas sadaļā «UR Reģistri» - «Uzņēmumu
reģistrs» - «Kā likvidēt uzņēmumu/Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku
saimniecības likvidācija».
Veidlapa «Ziņojums par nodokļu maksātāju izslēgšanu no Nodokļu maksātāju
reģistra» ir pieejama VID mājas lapas sadaļā «Veidlapas un iesniegumi» - «Nodokļu
maksātāju reģistrācija».
Jautājumu un neskaidrību gadījumā VID aicina nodokļu maksātājus zvanīt uz VID
informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai
uzdot jautājumus rakstiski VID mājas lapas sadaļā «Kontakti».

Skrundas novadā pieejams jauns sociālās
rehabilitācijas pakalpojums
Vardarbība pieaugušo vidū mūsdienās ir izskanējusi kā aktuāla problēma. Masu
saziņas līdzekļos tiek publiskoti pētījumi, ka katra trešā Latvijas sieviete ir cietusi
no vardarbības, pie tam lielākā daļā gadījumu varmākas ir bijuši viņu partneri.
Vardarbība partnerattiecībās bieži vien tiek noklusēta vai pat sabiedrībā attaisnota,
tomēr tas nav savienojams ar virzību uz demokrātisku un humānu sabiedrību.
„Alterantīvās aprūpes dienas centrs” (turpmāk tekstā - Dienas centrs) informē,
ka 10.novembrī Dienas centra speciālistes - psiholoģe Inga Pumpuriņa un sociālā
darbiniece Rita Goldmane Labklājības ministrijā ir saņēmušas apliecības par sekmīgu apmācību pabeigšanu, kas viņām dod tiesības sniegt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai, kā arī vadīt speciālistu apmācības
ar vardarbību ģimenē saistītos jautājumos. Uz šo brīdi Latvijā ir tikai 11 speciālistu
pāri, kuri ir tiesīgi sniegt šo pakalpojumu. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums grupas terapija - ir paredzēts pilngadīgām personām, kuras ir bijušas vardarbīgas pret
laulāto, bijušo laulāto vai personu, ar kuru tai ir vai ir bijušas nereģistrētas laulāto
attiecības. Grupu tiks ieteikts apmeklēt tiem, kuriem dzīves laikā nav izdevies apgūt
pietiekoši efektīvas un nevardarbīgas konfliktu risināšanas prasmes, kā rezultātā
attiecībās ar partneri tiek pielietota vardarbība - fiziskā, emocionālā, seksuālā, ekonomiskā u.c. Plašāka informācija par projekta dalībnieku pieredzi terapijas grupu
vadīšanā vardarbības veicējiem: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/latvijagrupu-terapijai-varmakam-parsvara-piesakas-sievietes.a105839/
Tekstu sagatavoja Rita Goldmane
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2014.gada 3.novembra domes 2014.gada 20.novembra domes ārkārtas sēde
dokumentus saistībā ar Skrundas novada Skrundas pagasts, Skrundas novads, LVAdministratīvie
ārkārtas sēde
domes priekšsēdētājas Loretas Robež- 3307; „Attīrīšanas iekārtas”, Jaunmuiža,
jautājumi

Administratīvie jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 7/2014 „Grozījumi 2014.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 „Skrundas novada pašvaldības 2014.
gada budžets””.
Dome apstiprināja ar 04.11.2014. šādus Nīkrāces pamatskolas maksas pakalpojumus.

Pamatsumma
+ 21% PVN =
Cena (EUR)

Paskaidrojumi

Sporta zāle

(4.13 + 0.87) = 5.00

Diennaktī

Klases telpa

(2.07 + 0.43) = 2.50

Stundā

Klases telpa ar interaktīvo
tāfeli

(4.96 + 1.04) = 6.00

Stundā

Klases telpa ar datorprojektoru

(2.89 + 0.61) = 3.50

Stundā

Datorklase

(3.53 + 0.74) = 4.27

Stundā

Aktu zāle

(4.13 + 0.87) = 5.00

Stundā

Pakalpojums

Dušas izmantošana

(1.17 + 0.25) = 1.42

Viena reize

Printēšana

(0.12 + 0.03) = 0.15

1 lappuse

Printēšana (krāsaina)

(0.47 + 0.10) = 0.50

1 lappuse / abas puses

Kopēšana A4

(0.12 + 0.03) = 0.15

1 lappuse / abas puses

Kopēšana A3

(0.17 + 0.04) = 0.21

1 lappuse / abas puses

Fakss

(0.06 + 0.01) = 0.07

1 lappuse

Laminēšana

(0.23 + 0.05) = 0.28

1 lapa

Datorprojektora īre

(8.26 + 1.74) = 10.00

Stundā

Ēdamzāle

(8.26 + 1.74) = 10.00

Diennaktī

Ēdamzāle ar virtuvi

(16.53 + 3.47) = 20.00

Diennaktī

Dome nolēma ar Goda balvu apbalvot 3 Skrundas novada iedzīvotājus, bet Pateicības rakstu pasniegt 18 Skrundas novada iedzīvotājiem.
Projekta Nr.KPFI-15.3/104 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Skrundas vidusskolā” papildus darbu īstenošanai Dome nolēma ņemt
no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 89 860.00 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši
astoņi simti sešdesmit euro, nulle centi) apmērā uz 15 gadiem ar Valsts Kases noteikto
procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada martu, aizņēmuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Projekta Nr. KPFI-15.3/123 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” papildus darbu īstenošanai Dome nolēma ņemt
no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 143 789.00 EUR (viens simts četrdesmit trīs
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro, nulle centi) apmērā uz 15 gadiem ar
Valsts Kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada
martu, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2014. gada 11. novembra
domes ārkārtas sēde
Administratīvie jautājumi

Dome iecēla Skrundas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Aldi Zalgaucki par
Skrundas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz jaunā Skrundas
novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai amatā, un noteica, ka viņam ir paraksta
tiesības Skrundas novada domes priekšsēdētāja vārdā līdz jaunā Skrundas novada
domes priekšsēdētāja ievēlēšanai amatā.

2014.gada 20.novembra
domes ārkārtas sēde
Administratīvie jautājumi

Dome atzina, ka Nellijas Kleinbergas kā Skrundas novada domes deputātes pilnvaras izbeigtas ar 2014.gada 4.novembri, savukārt tās apstiprināja Andrim Vilnim
Sadovskim.
Dome izveidoja balsu skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā un tajā ievēlēja
Ināru Mucenieci, Daci Grāveli, Normundu Danenbergu.
Dome ievēlēja deputāti Loretu Robežnieci par Skrundas novada domes priekšsēdētāju.
Dome atbrīvoja no finanšu komitejas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas
Nelliju Kleinbergu, par priekšsēdētāju ievēlēja Loretu Robežnieci. Pēc izdarītajām
izmaiņām finanšu komitejas sastāvs ir šāds: Loreta Robežniece – priekšsēdētāja,
Aldis Balodis, Andris Bergmanis, Ivars Grundmanis, Juris Jaunzems, Andris Vilnis Sadovskis, Gunta Stepanova, Rihards Valtenbergs, Ainārs Zankovskis, Gunārs
Zeme, Aldis Zalgauckis.
Dome izdarīja izmaiņas Skrundas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas sastāvā: atbrīvoja no pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas Nelliju Kleinbergu, viņas vietā ievēlēja Loretu Robežnieci.
Pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvs ir
šāds: Loreta Robežniece – komisijas priekšsēdētāja, Normunds Danenbergs, Rudīte
Kronlaka, Dace Buķele, Valdis Danenbergs.
Dome izdarīja izmaiņas Skrundas novada pašvaldības Skrundas pilsētas zemes
komisijas sastāvā - atbrīvoja no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Nelliju
Kleinbergu, viņas vietā ievēlēja Loretu Robežnieci. Pēc izdarītajām izmaiņām
Skrundas pilsētas zemes komisijas sastāvs ir šāds: Loreta Robežniece – komisijas
priekšsēdētāja, Normunds Danenbergs, Ēriks Ernests Šķupelis.
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Dome nolēma grozīt Skrundas novada
domes 27.02.2014. sēdes (prot. Nr. 3,
7.§) lēmuma „Par piedalīšanos projektos” 2.3.punktu.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011
,,Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem,
vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem
Skrundas novada vispārizglītojošās
iestādēs” .
Dome nolēma, ka gadījumos, ja
Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces rīcība var būt
saistīta ar interešu konfliktu (interešu
konflikts – situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas
amata pienākumus, jāpieņem lēmums
vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā,
vai jāveic citas ar valsts amatpersonas
amatu saistītas darbības, kas ietekmē
vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās intereses), kā
arī priekšsēdētājas prombūtnes laikā paraksta tiesības noteikt Skrundas novada
domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim
Zalgauckim, kā arī noteica, ka paraksta
tiesības Skrundas novada pašvaldības
vārdā ir pašvaldības izpilddirektoram
Guntim Putniņam, atbilstoši Skrundas
novada pašvaldības 22.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”.
Dome izveidoja Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju: zemes lietu speciālists, komisijas
priekšsēdētājs Normunds Danenbergs,
Attīstības nodaļas vadītāja, komisijas
priekšsēdētāja vietniece Zane Eglīte,
Skrundas novada domes deputāts, komisijas loceklis Ainars Piļeckis, Skrundas
novada domes deputāts, komisijas loceklis Rihards Valtenbergs, grāmatvede,
kasiere, komisijas locekle Inga Flugrāte.
Dome nolēma iecelt domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci kā pārstāvi
dalībai Kurzemes plānošanas reģiona
kopsapulcē un Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomē.
Dome pilnvaroja Skrundas novada
domes priekšsēdētājas vietnieku Aldi
Zalgaucki Skrundas novada domes
vārdā pieņemt rīkojumus un parakstīt

nieces komandējumiem.
Dome grozīja Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 17.12.2003.
sēdes (prot. Nr. 16, 15.§) lēmuma „Par
SIA „Skrundas TV” kapitāldaļu turētāja
lēmumu Nr. 1” 8.punktu.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma piedzīt bezstrīdus
kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus
un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu no 1 personas.
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti
euro) nekustamo īpašumu - dzīvokli Torņu ielā 2-6, Skrundas pagastā, ar kopējo
platību 71.4 m2.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/10 no 21.10.2014.
par nekustamā īpašuma Graudu ielā 6,
Rudbāržos, izsoli.
Dome uzņēma bilancē un ierakstīja
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
dzīvokli Dārza ielā 6-6, Skrundā.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamo īpašumu „Rudzīši”
Skrundas pagastā un „Ūlupi” Nīkrāces
pagastā zemes ierīcības projektus zemes
gabalu sadalīšanas dēļ.
Dome apstiprināja zemes ierīcības
projekta lietu „Skribaiši”, Skrundas
pagastā.
Dome iznomās zemes vienību 0.04
ha platībā „Apkopes punkts”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā.
Dome izmainīja adreses vairākiem
nekustamiem īpašumiem - „Lakstiņi”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
uz adresi „Lakstiņi”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324; „Sudrabiņas”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads uz adresi „Sudrabiņas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3324; „Dzenīši”, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads uz
adresi „Dzenīši”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324; „Sieksāte”,
Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads uz adresi „Sieksāte”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325;
„Jaunmuižas ūdenstornis”, Jaunmuiža,
Skrundas pagasts, Skrundas novads
uz adresi „Jaunmuižas ūdenstornis”,

SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
izsludina konkursu
uz grāmatveža/-des amatu
Darba pienākumi:
1.Ikdienas grāmatvedības uzskaites veikšana (banka, kase,
kreditori, avansa norēķini, materiāli).
2.Algu aprēķināšana un atskaišu sagatavošana VID.
3.Uzņēmuma finanšu analīzes veikšana.
4.Statistikas pārskatu sagatavošana.
5.Sadarbība ar VID, SPRK, auditoru kompānijām un citām
iestādēm.
Prasības kandidātiem:
1.Vidēja profesionālā vai augstākā izglītība grāmatvedībā,
ekonomikā vai finansēs.
2.Pieredze grāmatvedības darbā.
3.Labas datorprasmes (MS Office).
4.Augsta atbildības sajūta, precizitāte un lojalitāte.
5.Vēlama prasme darbā ar grāmatvedības programmu Grāls.
6.Pieredze projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Darba līgums uz noteiktu laiku.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz girts@sks.lv. Pieteikumus
gaidīsim līdz 19.12.2014.
Kontaktinformācija:
Adrese: Stūra iela 7, Skrunda, LV-3326
Mājas lapa: www.sks.lv
Kontaktpersona: Ģirts Bokums, e-pasts: girts@sks.lv,
t.63331514
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Skrundas pagasts, Skrundas novads uz
adresi „Attīrīšanas iekārtas”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3307;
„Attīrīšanas iekārtas”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads uz adresi
„Attīrīšanas iekārtas”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome sadalīja saimniecību „Jaunsmilgas” Raņķu pagastā. Atdalāmai zemes
vienībai, 2.6 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Kalnlejas”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads, LV-3323. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome mainīja nosaukumu nekustamajam īpašumam „Ķēvalas”, Nīkrāces
pagastā, 31.4 ha platībā, piešķirot jaunu
nosaukumu „Bebriši”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads.
Dome anulēja adresi „Vormsātes pils”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome nolēma atsavināt inženierbūves – siltumtrases un aprīkojumu, kas
atrodas Lielā ielā, Saldus ielā, Sporta
ielā, Ventas ielā, Raiņa ielā, Kuldīgas
ielā, Kalēju ielā un Dārza ielā Skrundā,
ieguldot tās SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” reģistrācijas pamatkapitālā, noteiktā tirgus vērtība 202 000.00
EUR (divi simti divi tūkstoši euro, nulle
centu).

Citi jautājumi

Dome piekrita, ka SIA “Piroteks
Balt” laika posmā no 25.12.2014. līdz
31.12.2014 (ieskaitot) veic 1. un 2.klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas
tirdzniecību veikala „ELVI” telpās, kas
atrodas Ventas ielā 16, Skrundā.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 7 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, 4 personām piešķīra dzīvokli, bet ar četrām
pagarināja dzīvokļa īres līgumus. Dome
pārtrauca ar 3 personām tiesības uz dzīvokli Skrundas novadā, bet 2 personām
anulēja deklarētās dzīvesvietas Skrundas
novadā.
Informāciju sagatavoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

Ziemassvētku tirdziņi
Skrundas novadā
Tradīcijas turpinās un tirgošanās ar vietējiem labumiem svētku noskaņās notiks
arī šogad, tādēļ Skrundas novada pašvaldība aicina visus mājražotājus, amatniekus,
uzņēmējus un citus tirgotājus pieteikt savu
dalību Ziemassvētku tirdziņiem 17., 18. un
19. decembrī Rudbāržos un 20. decembrī
Skrundā. Savukārt iedzīvotāji laipni aicināti atbalstīt vietējos uzņēmīgos ļaudis un
svētku galdam un dāvināšanai nepieciešamo iegādāties Ziemassvētku tirdziņos.
Ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš Rudbāržos 17. un 18. decembrī darbosies no
plkst. 10.00–16.00, bet 19. decembrī – no
plkst. 9.00–12.00 – visi tirgoties gribētāji
mīļi aicināti! Tirgotāji var pieteikties Rudbāržu pagasta pārvaldē vai pa t. 28651944,
29459089 un 29171535.
Jau tagad tiek veikti priekšdarbi, lai 20.
decembrī Skrundā valdītu jauka Ziemassvētku gaisotne. Iepretim tirgus laukumam
no plkst. 8.00 sāks darboties Ziemassvētku
tirdziņš, bet plkst. 11.00 tur varēs arī griezties līdzi deju kolektīva “Virši” dančiem un
piedalīties jautrā labdarības izsolē, kuru
vadīt ieradīsies pats Ziemassvētku vecītis.
Savukārt plkst. 14.00 Skrundas kultūras
nams visus gaidīs uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu “Kad klusums skan...”,
kurā uzstāsies amatiermākslas kolektīvi.
Tirgotāji dalību Skrundas Ziemassvētku
tirdziņā aicināti pieteikt, sazinoties ar Didzi Strazdiņu (e-pasts: didzis.strazdins@
skrunda.lv, tālrunis: 25708808).
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Notikumu kalendārs

Skrundā

19.decembrī, 16. un 30.janvārī, 13. un 27.februārī pēdu aprūpi veiks
podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t. 63321311.
20.decembrī Skrundā sagaidām Ziemassvētkus. Pl.8.00 Skrundas tirgus
laukumā Ziemassvētku tirdziņš. Pl.14.00 Skrundas kultūras namā visi aicināti uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu “Kad klusums skan”.
22.decembrī pl.11.00 Skrundas k/n Alternatīvā aprūpes dienas centra
klientu Ziemassvētku pasākums, uz kuru aicināti vecāki un draugi.
26.decembrī Skrundas novada pirmsskolas vecuma bērniem Ziemassvētku eglīte. Pl.12.00 Skrundas novada lauku teritorijas bērniem, pl.14.00
Skrundas pilsētas bērniem.
31.decembrī pl.23.30 Jaunā gada sagaidīšana pie Skrundas pulksteņa.
00:00 salūts. 00:30 Jaunā gada balle. Ieejas maksa no pl.00:30 - 01:00 EUR
2.50; no pl.1:00 - ... EUR 3.00.
No 8.janvāra Alternatīvās aprūpes dienas centrā pērļošanas nodarbības
Emīlijas Seklītes vadībā notiks ceturtdienās pl.17.30. Papildus informācija
pa t. 63321311.

Rudbāržos

Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet vairāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību.
( M. Laukmane)
Sveicu Nīkrāces pagasta un visus
Skrundas novada iedzīvotājus
Ziemassvētkos un Jaunajā, 2015.
gadā!
Nīkrāces pagasta pārvaldes
vadītāja Benita Lielāmere

Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pateicība

/L.Brīdaka/

Skrundas novada bibliotēku ziņas
Skrundas Pilsētas bibliotēkā
13.decembrī Labāko lasītāju godināšana.
No 15. - 23.decembrim informatīva izstāde “Tik balts un kluss...”. Tā piedāvā
lasītājiem latviešu tautas ticējumus, paražas utt. par Ziemassvētkiem.
Skrundas Bērnu bibliotēkā
22.decembrī „Saulespuķu Ziemassvētki”. Lasītāju klubiņa „Saulespuķes” Ziemassvētku tikšanās.
Raņķu bibliotēkā
Līdz 2.janvārim informatīva Ziemassvētku tematikas izstāde.
23.decembrī čaklāko lasītāju godināšana Ziemassvētku noskaņās.
Antuļu bibliotēkā
23.decembrī pl.17.00 Jaunmuižas pamatskolas zālē muzikāla pēcpusdiena ar Jāni
Buķeli. Īpašais viesis - Haralds Drekslers, grupas “ Tumsa” ģitārists.
Nīkrāces bibliotēkā
Līdz 20.decembrim Irēnas Oses rokdarbu izstāde „Ziemassvētku noskaņai”.
Uzmanību! 12.decembrī Skrundas novada bibliotēkas būs slēgtas. Bibliotēkas darbinieces dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas,
Ozolnieku un Rīgas bibliotēkām. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Dāvana Ziemassvētkos!
Jauku Ziemassvētku pārsteigumu visiem Skrundas novada mazajiem grāmatu
draugiem sagādājis bērnu grāmatu autors un ilustrators Miks Valdbergs. Pavisam
700 bērnu grāmatiņas aizceļos pie Skrundas novada pirmsskolas iestāžu bērniem
un visu novada skolu pirmklasniekiem un bibliotēkām. Liels paldies rakstniekam
Mikam Valdbergam par dāvanu!

Nākamais SKRUNDAS NOVADA
pašvaldības izdevums iznāks
2015.gada 6.februārī

Skrundas novada iedzīvotāju skaitu novembrī un decembrī papildinājuši
5 mazulīši: meitenītes Dārta un Marta un puisīši Adrians, Raivo, Edvards
Kā ziedi ir bērni un ziedonī viņiem ir jāaug
/P.Vīlips/
Lai veselība mazulīšiem un prieks vecākiem!
Laulību noslēguši 2 pāri:
Anna un Eskenders – pāris no Sanktpēterburgas
Ilga un Valdis – pāris no Grobiņas
Lai viņu gadiem gaismas stundu daudz!

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt nesaglabājamo.
Par spīti ikdienišķībai
Izplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam
Laimīgiem būt!

Ikvienam skrundeniekam, klientiem un sadarbības
partneriem siltuma un mīlestības pilnu Ziemassvētku
noskaņu un sirdsmieru svētkos vēl
Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās
aprūpes dienas centrs” darbinieki

12.decembrī pl.18.00 pie Rudbāržu k/n tiks atklāta lielā Ziemassvētku
egle un bluķa vilkšana.
17.,18.,19.decembrī Rudbāržu k/n ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš.
Visiem tirgot gribētājiem pieteikties pa t. 28651944, 29459089, 29171535
vai pagasta pārvaldē. Tirdziņa darba laiks 17.un18.decembrī no 10.00-16.00,
bet19.decembrī no 9.00-12.00.
20.decembrī pl.14.00. Rudbāržu kultūras namā pirmsskolas vecuma
bērnu eglīte.
27.decembrī pl.19.00 Rudbāržu k/n Rudbāržu jauniešu vecgada koncerts.
1.janvārī pl.1.00 Rudbāržu k/n nakts balle kopā ar muzikantiem no
Ezeres.

Iededziet savā eglē visas krāsas tāsGan baltās, sarkanās, gan zeltainās,
Gan zilās, zaļās, sudrabotās ar.
It visiem gadiem piemērot tās var,
Caur sveces liesmu acīs ziedēs
prieks,
Un čiekuriņā skanēs zvaniņš liegs,
Uz egles zariem mirdzēs balts, balts
sniegs.

Rudbāržu pagasta pārvalde
novēl visiem pagasta iedzīvotājiem sajust brīnumu, lai paklusētu, lai padomātu, lai atcerētos...
Lai jums visiem gaiši Ziemassvētki un laimīgs Jaunais 2015.
gads!

Kļaviņu ģimene izsaka visdziļāko pateicību dakterim Kārlim Zvirbulim un viņa kolēģiem par patiesām rūpēm, ko devāt mūsu mammītei,
Danutai Kļaviņai! Paldies: Skrundas luterāņu baznīcas draudzei un
mācītajam Martinam Sammam, Skrundas novada Domei, Skrundas
Profesionālās vidusskolas kolektīvam, veikala „Elvi” kolektīvam, Mālpils
Profesionālās vidusskolas kolektīvam, 45. Zemessardzes bataljonam,
KNAB kolektīvam, Nīkrāces kolektīvam, Skrundas novada bāriņtiesas
kolektīvam, Skrundas kultūras nama kolektīvam, draugiem un radiem,
kā arī Skrundas apbedīšanas birojam un Skrundas muižai, ka bijāt kopā
ar Kļaviņu ģimeni, atdodot godu mūsu mīļai mammītei! “

Mūžībā pavadīti:
Vārds, uzvārds
KATE AIZPORE
VLADISLAVS
MAGIČS
LEONS KUDORS

ĢIRTS VALDIS
TOŽE
VILMA DĒVITA
JURĢIS VISKANTS
Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi ko vēlamies teikt, tiek
rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks...
Gaišus, svētīgus un mīlestības
pilnus svētkus vēl Skrundas
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” kolektīvs

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.

MILDA BETIJA
BRIGZNA
DANUTA KĻAVIŅA

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

19.11.1925.
Upes iela 14-3, Skrunda

04.11.2014.

01.08.1923.
Bānīša iela 10, Skrunda

06.11.2014.

25.10.1939.
„Avoti”, Rudbāržu pag., Skrundas
novads

06.11.2014.

25.07.1928.
„Lejzemnieki,” Skrundas pag.,
Skrundas nov.

06.11.2014.

02.03.1926.
Paegļu iela 5A, Skrunda
16.03.1953.
„Birztalas”, Rudbāržu pag., Skrundas novads

18.11.2014.
15.11.2014.

06.11.1932.
Rīgas iela 11. Skrunda

20.11.2014.

09.05.1944.
Amatnieku iela 19B

28.11.2014.

ZENTA ERNETE
KAMBUTE

10.03.1926.
Aprūpes nams Valtaiķi, Rudbāržu
pagasts

02.12.2014.

ALFREDS
ŠLAKORCINS

08.10.1952.
Jubilejas iela 4-13, Rudbāržu
pagasts

07.12.2014.

ULDIS
DROŠPRĀTS

08.02.1965.
„Ievas”, Rudbāržu pagasts

07.12.2014.

BRIGITA AUSMA
BALODE

06.08.1930.
O.Kalpaka iela 7A-4, Skrunda

07.12.2014.

