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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Skrunda ir manas mājas

Labdien, lasītāj!

Zane Eglīte, Attīstības nodaļas
vadītāja
Jūnijs ir laiks, kad tiek svinēti vasaras
saulgrieži, kas ir kā atskaites punkts,
lai atskatītos uz paveikto un uz to, kas
vēl jāpaveic.
Ir pagājis gads kopš pašvaldību vēlēšanām. Šai laikā ir nomanījušies vairāki
deputāti, bet no pagājušā gada nogales
deputātu sastāvs ir nostabilizējies un
nemainīgs. Ir pagājis vairāk par gadu,
kopš uzsākta iepirkumu procedūra,
lai varētu izvēlēties būvnieku, kurš rekonstruēs tranzītielu – Rīgas – Liepājas
to šosejas daļu, kas atrodas pilsētas
teritorijā. Un tā vien liekas, ka garā iela
ir sapinusies Iepirkumu uzraudzības
biroja varas gaiteņos un uzņēmēju
pārsūdzību rakstos.
Nupat esam ievēlējuši Eiropas Parlamentu, un rudenī vēl jāizdara izvēle,
balsojot par Latvijas simt gudrākajām
galvām. Cerības… Cerības… Svarīgs
un atbildīgs lēmums ir jāizdara vispirms mums katram sev, tai pat laikā
domājot par mums visiem. Par to, kura
valdība strādājusi labāk vai sliktāk, to
rādīs laiks.
Vasaras sākums ir laiks, kad atskatīties uz aizvadīto mācību gadu. Ja salīdzinām šo mācību gadu ar iepriekšējo,
tad varam secināt, ka ar katru gadu
palielinās to skolēnu skaits, kas tiek
apbalvoti par dažādiem sasniegumiem
mācībās, konkursos un citās aktivitātēs. Naudas balvas par labi padarītu
darbu ir veicinājušas skolēnus būt
zinātkāriem un aktīviem. Sabiedriski
aktīvo jauniešu pulks Skrundā, kas iesaistās brīvprātīgajā darbā, organizējot
vai palīdzot rīkot pasākumus, tikšanos
ar veselības centra un pansionāta
iemītniekiem, trūcīgajām personām, ir
dubultojies. Šādus rezultātus var sasniegt, ieguldot milzīgu darbu, laiku un
mīlestību bērnos un jauniešos.
Uzsākoties brīvlaikam, skolēni vairāk laika pavada laukā, tāpēc īpaši
vēlos arī atgādināt, ka ir jāatceras, ko
pieaugušie ir norādījuši par drošību
pie ūdeņiem, uz ceļiem un ielām, kā
arī teritorijām, kurās tiem nevajadzētu
atrasties.
Par drošību un kārtību pašvaldības
policija tagad var parūpēties operatīvāk, jo ir iegādāts transporta līdzeklis,
kā arī maijā darbu ir uzsācis otrs
policists.
Šajā vasarā ievērojamus darbus
teritorijas labiekārtošanā ir paredzējusi Skrundas vidusskola, sakārtojot
skolas galvenās ieejas trepes un tai
piegulošo teritoriju. Tāpat šovasar tiks
rekonstruētas ietves Skrundas centrā
Liepājas ielas divos posmos, pārbūvi
piedzīvos arī Skrundas kultūras nama
foajē.
Šīs mazās pārmaiņas summējas, un
tas ir solis tuvāk, lai savu dzimto pilsētu
padarītu patīkamāku dzīvošanai.
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9.maijā Skrundas novada svētku
svinīgajā pasākumā skrundeniekam
Viesturam Meļķim tika piešķirts
Skrundas novada Goda pilsoņa tituls.
Šo titulu par īpašiem nopelniem novada attīstībā un sabiedriskās nozīmības
palielināšanā atsāka piešķirt pirms
diviem gadiem, kad to saņēma skrundenieks Jānis Blūms un novadnieks
Arturs Heniņš. Pirmais Skrundas
Goda pilsonis ir Ernests Felds, viņam
tituls piešķirts 1997. gadā.
Esmu pagodināts
Saņemot titulu un parakstoties īpašajā
Goda pilsoņu grāmatā, Viesturs Meļķis
atzina, ka viņam ir liels gods būt kopā ar
pirmajiem trim titula ieguvējiem – izciliem un nesavtīgiem sava darba darītājiem. Viesturs Meļķis dzimis 1936.gadā
netālu no Skrundas esošajās Vanagu
mājās. Dzīves lielākā daļa viņam bijusi
saistīta ar Skrundu. Te pabeigta septiņgadīgā skola, pēc tam mācības turpinātas
Kazdangas Lauksaimniecības tehnikumā, iegūstot agronoma specialitāti. 30
gadus Viesturs bijis pie Kuldīgas rajona
kolhoza „Ziedonis” vadības stūres. Tai
laikā ar kolhoza atbalstu daudz ieguldīts
Skrundas attīstībā.
Jāstrādā no sirds
Atjaunotajā Latvijā no 2003.-2005.
gadam Viesturs Meļķis bijis Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes

Viesturs Meļķis parakstās Skrundas novada Goda pilsoņu grāmatā par šī titula iegūšanu.
priekšsēdētājs. Tai laikā īstenota ideja
par Kuršu ķoniņu skulptūrām pilskalnā,
sākts labiekārtot Skrundas centra skvērs,
kā arī radīta piemiņas vieta Skrundas
kaujas atcerei. Paralēli savam maizes
darbam Viesturs vienmēr bijis aktīvs
sabiedriskais darbinieks. Šķiet, ka viss,
kam Viesturs pieķeras, kļūst daudz pamatīgāks. Tā noticis arī ar vīru vokālo
ansambli ‘‘Vecie zēni’’. Tas radies pēc
kora darbības pārtraukšanas, vīri, lielā-

koties bijušie leģionāri, sanākuši kopā,
lai padziedātu. Pēc kāda laika Viesturs
sapratis – mēs tak varam labāk - un ņēmis ansambļa vadību savās rokās. Un nu
ansamblis ir zināms visā Latvijā, ieguvis
ne vienu vien apbalvojumu un ir gaidīts
it visur ne tikai ar dziesmām, bet arī ar
leģionāru stāstiem.
Apbalvots vairākkārt
1974.gadā Viesturs Meļķis apbalvots
ar ordeni „Goda zīme”, 1985.gadā saņē-

mis Latvijas Augstākās padomes Goda
rakstu, bet 1992.gadā viņam pasniegta
barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme. Joprojām Viesturs mēdz izstaigāt Skrundu
ar saimnieka skatu un pastāstīt šā brīža
vadītājiem, kas, viņaprāt, ir uzlabojams
vai salabojams, tāpat arī aprunāties ar
cilvēkiem. Atbildot uz jautājumu – kāpēc - Viesturs ilgi pēc atbildes nemeklē:
„Skrunda ir manas mājas”.
Teksts un foto – Ieva Benefelde

Skrundas skvērs kļūst arvien skaistāks

Skrundas centra skvērā notiek labiekārtošanas darbi.
Skrundas novada pašvaldība turpina
skrundenieka Viestura Meļķa iesāktos
darbus pie Skrundas centrā esošā skvēra

pārplānošanas. Rekonstrukcijas darbi
te aizsākās 2012. gada maijā, kad uz
pilsētas svētkiem tika uzstādīts tēlnieka

Iedzīvotāju sapulces
Skrundas novadā
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tāmās fotogrāfijās. Šogad pašvaldības
budžetā tika atvēlēti līdzekļi, lai uzsāktos
skvēra rekonstrukcijas darbus turpinātu.
Tūlīt pēc Skrundas svētkiem uzsākās
teritorijas labiekārtošanas darbi- tika
demontētas veco celiņu flīzes, nozāģēti
slimie koki un veikti dažādi zemes
darbi. Labiekārtošanas plāns paredz
izmainīt gājēju celiņu atrašanās vietas,
izveidot atpūtas vietu uzstādot soliņu
un atkritumu urnu, pieejamāku padarīt
Skrundas kaujas piemiņas akmeni, kas
tika uzstādīts 2005. gadā. Lielākie darbi
ir ieguldīti, lai gājēju celiņus un pārējo
teritoriju paceltu vienā līmenī ar jau
uzstādīto pulksteni.
Teritorijas labiekārtošanas darbus veic
SIA „Taku meistars” EUR 13360,64 bez
PVN apmērā. Darbus paredzēts pabeigt
līdz augusta beigām.
Teksts – Zane Eglīte
Foto – Ieva Benefelde

Tūrisma piedāvājums

Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Skrundas novada domes
deputātiem un pašvaldības speciālistiem. Šajās
tikšanās reizēs Lēnās, Jaunmuižā un Sieksātē
iedzīvotājiem būs iespēja gan deputātiem, gan
pašvaldības speciālistiem uzdot sev interesējošos jautājumus.
9. jūnijā pl.17.00 Lēnu ciemata centrā
11. jūnijā pl.17.00 Jaunmuižas pamatskolā
12. jūnijā pl.17.00 Sieksātes bibliotēkā
Lai tikšanās noritētu raitāk un Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti
varētu labāk sagatavot atbildes, aicinām jautājumus savlaicīgi sūtīt
uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv.

NĪKRĀCE

un mākslinieka Ģirta Burvja veidotais
pulkstenis „Laika upe”. Skvēra rekonstrukcijas projekta autore ir ainavu
arhitekte - projektētāja, Latvijas Dendrologu biedrības un Latvijas Ainavu
arhitektūras biedrības locekle Rita Ķirķe.
Projekta pieteikums Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” tika iesniegts
2011. gada novembrī. Nepietiekama ES
finansējuma dēļ skvēra rekonstrukcijas
darbi tika sadalīti kārtās. I kārtā tika
izgatavots un uzstādīts pulkstenis, tam
pievienota elektrība un ūdensvads un
daļēji labiekārtota teritorija, nobruģējot
apkārtni un izveidojot pirmās puķu dobes un apgaismes objektus.
Laika gaitā šī vieta ir kļuvusi par
apskates objektu un iemūžināta neskai-

Pilnā sparā rit tūrisma sezona, un arī Skrundas novadā
ir, kur atpūsties, ko apskatīt un ko baudīt. Novadā ir gan
ievērojami dabas, kultūras, vēstures un arhitektūras
objekti, gan vēsturisku notikumu piemiņas vietas, un
arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājums ir gana
daudzveidīgs. Ar informāciju par Skrundas novada
tūrisma piedāvājumu un nozīmīgākajiem apskates
objektiem var iepazīties novada pašvaldības mājaslapas
www.skrundasnovads.lv sadaļā ”Tūrisms”. Tūrisma
informāciju var arī saņemt Skrundas novada pašvaldībā un
Skrundas muižā. Aicinām ar Skrundas novada pašvaldību
sazināties visus uzņēmīgos cilvēkus, kuri vēlas izmantot
bezmaksas publicitātes iespēju un novada pašvaldības
mājaslapā www.skrundasnovads.lv informēt tūristus un
atpūtniekus par savu piedāvājumu Skrundas novadā.
Papildus informācija: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.:
63350457, 25708808, e-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv
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Algas nodokļa grāmatiņas turpmāk tikai elektroniskā formā

ĪSUMĀ

SIA “Mobile A” ziņo”
No 16.jūnija (skolēnu brīvlaikā) ir
izmaiņas autobusu maršrutos. SKRUNDA – NĪKRĀCE - SKRUNDA kursēs
pirmdienās, trešdienās un piektdienās
ierastajā laikā. SKRUNDA – IKAIŠI SKRUNDA kursēs ceturtdienās ierastajā
laikā. Citi autobusu maršruti un attiešanas laiki netiek mainīti.

Īpašumi jāsakopj
savlaicīgi

Skrundas novada pašvaldība atgādina,
ka saistošie noteikumi “Par sabiedrisko
kārtību Skrundas novadā” paredz, ka
par apkopjamās teritorijas apstādījumu,
grāvju neattīrīšanu no lapām un atkritumiem, zāles savlaicīgu nepļaušanu (zāles
garums nedrīkst pārsniegt 15 cm) var tik
piemērots naudas sods no 14.23 EUR
līdz 142.29 EUR.

Izmaiņas vilcienu
kustības sarakstā

AS “Pasažieru vilciens” informē,
ka posmā Saldus-Skrunda paredzēto
dzelzceļa tilta remontdarbu dēļ atsevišķās jūnija dienās nekursēs dīzeļvilcieni Rīga-Liepāja un Liepāja-Rīga.
Dīzeļvilciens Nr. 705 Rīga (plkst.
18.25) - Liepāja (21.40), kas saskaņā
ar sarakstu tiek norīkots piektdienās
un svētdienās, nekursēs 8. jūnijā, kā
arī 22. jūnijā. Saistībā ar dzelzceļa tilta
remontdarbiem vilciens netiks norīkots
arī otrdien, 24. jūnijā. Dīzeļvilciens Nr.
706 Liepāja (plkst. 6.05) - Rīga (9.16),
kas pēc saraksta kursē sestdienās un
pirmdienās, netiks norīkots 9. jūnijā un
23. jūnijā, kā arī trešdien, 25. jūnijā.
AS “Pasažieru vilciens” atvainojas par
sagādātajām neērtībām.

Izsola kustamo
mantu

Skrundas novada pašvaldība organizē kustamās mantas, autobusa ISUZU
TURQOISE, izlaiduma gads 2008.,
izsoli. Izsoles laiks un vieta: 03.07.2014.
pl.10.00, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles
dalībnieku reģistrācija līdz 02.07.2014.
pl.16.00. Kustamās mantas izsoles
nosacītā cena: 27 700 EUR. Izsoles
veids: mutiska izsole ar augšupejošu
soli. Izsoles noteikumi pieejami www.
skrundasnovads.lv.

Rehabilitācijas
nometne

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” jau sesto gadu
nodrošina psihosociālās rehabilitācijas
nometnes „Spēka Avots” cilvēkiem,
kuri zina, ko nozīmē diagnoze „vēzis”!
Psihosociālā rehabilitācija ir pasākumu
kopums, kas ļauj rast sevī spēku, lai pilnvērtīgi turpinātu dzīvi. Tāpēc ikviens,
kas saskāries ar diagnozi onkoloģisku
saslimšanu, tiek aicināts pieteikties uz
kādu no rehabilitācijas nometnēm „Spēka Avots”. Nometņu laiki: 29. jūnijs - 4.
jūlijs; 20. - 25. jūlijs; 10. - 15. augusts
(dalībnieka līdzmaksājums EUR 40.00).
Pieteikšanās elektroniski biedrības mājaslapā: www.dzivibaskoks.lv „Atklājam
pieteikšanos vasaras nometnēm”. Var
zvanīt arī pa tālruni: 67625339 vai
rakstīt uz e-pastu: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv.

Skolēnu un studentu
iespējas

Skolēnu un studentu centrs piedāvā
iespēju skolēniem un studentiem izglītoties un atpūsties vasaras mēnešos,
kā arī iespēju pieteikties stipendijai
Lielbritānijas augstskolā, kas nodrošina
iespēju mācīties Kembridžā tikpat kā par
brīvu.Informācijas avots: www.ppf.lu.lv
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Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk
– VID) informē, ka no 2014. gada 1.
jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas
nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā
formā, kā arī atgādina, ka no 2014. gada
1. jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS)
lietotāju, vairs nebūs jāslēdz līgums.
No šī gada 1.jūnija – algas nodokļa
grāmatiņa visiem tikai elektroniskā
formā
VID informē, ka no 2014.gada 1.jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas
nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā
formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Līdz 2014.gada 1.jūnijam papīra
formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc 2014.gada 1.jūnija vairs nebūs
derīgas un izmantojamas.
Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek darba devēja vai citas
institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus,
savukārt tās, kas ir fiziskās personas
rīcībā – piecus gadus.
Personām, kurām līdz 2014.gada
1.jūnijam jau ir izsniegta algas nodokļa
grāmatiņa papīra formā, tā automātiski
tiks aizstāta ar elektronisko algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt, ja tām personām
(arī nepilngadīgajām), kurām līdz 2014.
gada 1.jūnijam nebūs izsniegta algas
nodokļa grāmatiņa papīra formā, būs
nepieciešama algas nodokļa grāmatiņa,
tad personai par to jāiesniedz iesniegums
VID un vienas dienas laikā personai tiks
izveidota elektroniskā algas nodokļa
grāmatiņa.
Vēršam uzmanību, ka līdz ar elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas
ieviešanu fiziskām personām būs gan
jauni pienākumi, gan jaunas iespējas
pašām veikt ierakstus un izmaiņas savā
elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.
Svarīga informācija fiziskām personām:
Ja persona uz 2014.gada 31.maiju
strādā pie tā paša darba devēja, pie kura
tā strādāja arī 2013.gadā, tā ir vienīgā
personas ienākumu gūšanas vieta un
darba devējam šobrīd ir iesniegta algas
nodokļa grāmatiņa papīra formā, VID
šo informāciju personas elektroniskajā
algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs automātiski.
Savukārt, ja personai ir vairākas darba
vietas un 2013.gadā algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanas vieta ir mainīta, tad
no 2014.gada 1.jūnija personai obligāti
elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā
ir jāveic atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas būs galvenā
ienākumu gūšanas vieta (kur personai
piemēros neapliekamo minimumu un

nodokļa atvieglojumus), jo šajā gadījumā VID nav iespējams identificēt, kurā
ienākumu gūšanas vietā algas nodokļa
grāmatiņa ir iesniegta uz 2014.gada
31.maiju. Gadījumos, kad VID nebūs
iespējams aktualizēt personas ienākumu
gūšanas vietu (VID rīcībā nav informācijas par to, kurš ienākumu izmaksātājs
piemēro neapliekamo minimumu), personai pašai jāatzīmē vēlamā ienākumu
gūšanas vieta.
No 2014.gada 1.jūnija personai EDS
būs iespēja iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām personām elektroniski,
atzīmēt (mainīt) darba devēju (ienākumu
gūšanas vietu), kur iesniegta grāmatiņa,
atzīmēt informāciju, kura būs vai nebūs
pieejama darba devējam.
Vēršam uzmanību, ka šīs atzīmes persona savā elektroniskajā algas nodokļa
grāmatiņā varēs veikt brīvprātīgi. Ja
persona nevēlēsies, lai darba devējam
ir redzama, piemēram, informācija par
personas invaliditāti, EDS elektroniskajā
grāmatiņā atzīmi par to varēs neizdarīt,
taču persona pienākošos nodokļu atvieglojumus varēs saņemt, nākamajā gadā
iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
Ja personai līdz 2014.gada 1.jūnijam nav bijusi izsniegta algas nodokļa
grāmatiņa papīra formā, bet tā ir nepieciešama jau pēc 2014.gada 1.jūnija,
personai jāvēršas ar iesniegumu VID
elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas
piešķiršanu (elektroniski, izmantojot
EDS, vai arī papīra formā) un vienas
dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas VID EDS tiks izveidota personas
elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.
Personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ietvertā informācija ir
pieejama tikai pašai personai, tās darba
devējam un VID.
Svarīga informācija darba devējiem:
Darba devējiem, izmantojot EDS, būs
pieejama informācija par saviem darbiniekiem (tiem, kuri izvēlējušies nodokļa
atvieglojumus piemērot pie konkrētā
darba devēja) un aktuālie piemērojamie
nodokļu atvieglojumi, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis.
Savukārt VID elektroniski informēs
darba devēju par izmaiņām saistībā ar
darbiniekiem piemērojamajiem atvieglojumiem, nosūtot informāciju uz e-pasta
adresi, kas norādīta sadaļā „Sarakste
ar VID”.
Vēršam uzmanību, ka visas augstākminētās izmaiņas Elektroniskajā algas
nodokļa grāmatiņā var veikt arī, personīgi ierodoties VID Klientu apkalpošanas
centrā, un vēlamās izmaiņas norādot
iesniegumā papīra formā un iesniedzot
VID darbiniekam. Šādos gadījumos
VID darbinieks veiks izmaiņas personas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/028/088) ietvaros šā gada 29.maijā ir noslēgts būvdarbu iepirkuma līgums Nr.SKS 2014/01/ERAF „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” ietvaros” ar SIA
„Būvenergo A” (reģ. Nr.43603014154, adrese: P.O. Kalpaka iela 16, Jelgava,
LV-3001). Līguma izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 16.janvārim, līguma
summa – 263 961,58 EUR bez PVN.
Būvdarbu līguma ietvaros tiks rekonstruēts artēziskais urbums, rekonstruēts ūdensvads 2063,4 m garumā, izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas ar jaudu 30 m3/dnn, tai skaitā izbūvēti kanalizācijas tīkli 74,8 m
garumā un rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija ar jaudu 5,8 m3/h,
rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija ar jaudu 6 m3/h un rekonstruēts
spiedvads 143,6 m garumā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 469 903,81 EUR, no tām ERAF
līdzfinansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
nodrošina pārējo izmaksu segšanu.
Kontaktpersona:
Aivars Rudzroga
telefons: 63331511
fakss: 63331582
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elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā
un par veiktajām izmaiņām izsniegs
personai izdruku papīra formā.
VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas
centros visā Latvijā par aktuālajiem
elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas
ieviešanas jautājumiem.
Uz tieši Rīgā paredzētajiem semināriem maijā jau ir pieteicies maksimālais
dalībnieku skaits, taču, ņemot vērā iedzīvotāju interesi, VID plāno organizēt
papildu seminārus arī jūnijā. Par tiem
informēsim atsevišķi, taču aicinām arī
sekot līdzi aktuālajai informācijai par
VID semināriem iestādes mājaslapā
sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”.
Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama
VID mājaslapā īpaši tam izveidotajā
sadaļā „Elektroniskā algas nodokļa
grāmatiņa”.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo
tēmu „Nodokļi”, konsultēties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā vai arī
uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv
sadaļā Kontakti / Uzdot jautājumu VID.
No 1. jūnija varēs kļūt par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju,
neslēdzot līgumu ar VID
VID atgādina, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmas lietotāju, vairs
nebūs jāslēdz līgums „Par elektronisko
dokumentu parakstīšanu ar elektronisko
parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”. Arī iesniedzamās
nodokļu un informatīvās deklarācijas
vairs nebūs elektroniski jāparaksta. Minētās izmaiņas neattiecas uz muitas un
akcīzes informācijas sistēmām.
Tas nozīmē, ka no 2014.gada 1.jūnija,
lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz
līgums ar VID, bet ikviens varēs kļūt par
EDS lietotāju, izmantojot portāla www.
latvija.lv piedāvātos autentifikācijas
līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu
- Swedbank, SEB, Citadele, Norvik
banka, Nordea un DNB- internetbanku
lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un
migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centra” izsniegto elektronisko
paraksta viedkarti (e-parakstu) .
Tāpat no 2014.gada 1.jūnija EDS
iesniedzamās nodokļu un informatīvās
deklarācijas vairs nebūs elektroniski
jāparaksta, proti, juridisks spēks tām būs
arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas. Dokumentu «parakstīšana» notiks,
nospiežot sistēmā pogu «Iesniegt».

Personām, kuras jau ir EDS lietotāji
un arī turpmāk vēlēsies pieslēgties EDS,
izmantojot VID izsniegto identifikatoru
un paroli, tāda iespēja būs arī pēc 2014.
gada 1.jūnija. Arī tās personas, kuras vēl
nav EDS lietotāji, bet vēlēsies par tādiem
kļūt un izmantot tieši VID izsniegtu
identifikatoru un paroli, varēs to saņemt,
vēršoties ar iesniegumu VID elektroniskā vai papīra formā (iesnieguma
veidlapa būs pieejama VID mājaslapā).
Minētās izmaiņas nosaka 2014.gada
27.februārī Saeimas pieņemtie grozījumi
likumā „Par nodokļiem un nodevām”,
kas stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.
Vēršam uzmanību, ka minētās izmaiņas neattiecas uz muitas sistēmām. Lai
varētu lietot Importa kontroles sistēmu,
Eksporta kontroles sistēmu un Tranzīta
kontroles sistēmu, arī pēc 2014.gada
1.jūnija tāpat kā līdz šim jaunajam
lietotājam būs jānoslēdz līgums vai
vienošanās ar VID.
VID iesaka tiem nodokļu maksātājiem, kuri plāno iesniegt gada ienākumu
deklarāciju brīvprātīgi, lai saņemtu
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu
par ārstniecības, izglītības un citiem
attaisnotajiem izdevumiem, to darīt pēc
2014.gada 1.jūnija, kad deklarācijas
iesniegšana elektroniski, izmantojot VID
EDS, pateicoties minētajām izmaiņām,
būs vēl vienkāršāka un ērtāka.
Vienlaikus no 2014.gada 1.jūnija visiem tiek ieviesta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Tas nozīmē, ka fiziskās
personas (darba ņēmēji, saimnieciskās
darbības veicēji) elektroniskajā algas
nodokļu grāmatiņā visas nepieciešamās
izmaiņas, piemēram, iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām personām,
varēs veikt elektroniski, neapmeklējot
VID klientu apkalpošanas centru.
VID aicina iedzīvotājus apmeklēt
bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajām
jautājumiem saistībā ar VID EDS izmantošanu. Aktuālā informācija par VID
semināriem pieejama iestādes mājaslapā
sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”.
Plašāka informācija pieejama VID
mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)” un „Elektroniskā
algas nodokļa grāmatiņa”.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
aicinām zvanīt uz VID Informatīvo
tālruni 1898, konsultēties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā(kur pieejami
arī EDS kioski) vai arī izmantot iespēju
„Uzdot jautājumu VID”.
Informāciju sagatavoja:
Evita Teice-Mamaja,
VID Sabiedrisko attiecību daļas
galvenā speciāliste
www.vid.gov.lv

Biedrība „Mini SD” noslēdz zupas virtuves
kārtējo sezonu
2013./2014.gada sezonā zupas virtuve Skrundā darbojās ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. Kopumā tika saņemti Ls 700.- jeb EUR 996.- programmas
„Maizes rieciens” ietvaros. Zupas virtuvi Skrundā tās darbības laikā no 3.oktobra
līdz 31. maijam apmeklēja vidēji ap 60 cilvēkiem mēnesī.
Šobrīd zupas virtuves vajadzībām tiek apstrādāts un iekopts dārzs 0,5 ha platībā,
kurš ierīkots ar Skrundas novada pašvaldības un Ināras un Borisa Teterevu fonda
atbalstu. Šī projekta ietvaros esam plānojuši ne tikai apstādīt dārzu, to ravēt un
kopt, bet arī izaudzēto produkciju sagatavot ziemai, lai arī nākamajā sezonā varētu
nodrošināt virtuves darbību.
Biedrība „Mini SD” vēlas pateikties visiem saviem atbalstītājiem, kuri palīdzēja
ar produktiem zupas virtuvei, kā arī atbalstīja dārza iekopšanu.
Liels paldies Sigitai Vītolai, Genovaitei Montikai, Ingai Flugrātei, Ingai Eikinai,
Santai Knopkenai, Storķu ģimenei, Veitu ģimenei, Ilzei Grantai, Martinam Sammam, Mirdzai Upeniecei, Elīnai Dēvitai, Anitai Miķelsonei, Aivaram Sebežam un
Ansim Roķim.
Informējam, ka zupas virtuve darbosies līdz 20.jūnijam.
Teksts - Anda Vītola, biedrības” Mini SD” valdes priekšsēdētāja

Atzinība labākajiem skolu audzēkņiem
2013./14. mācību gads bijis bagāts augstiem sasniegumiem gan mācību, gan
ārpusklases pasākumu jomās. Atzinības rakstus par uzcītīgu mācību darbu, sasniegumiem valsts, starpnovadu un novada olimpiādēs, sacensībās un konkursos, kā arī
par sabiedrisko aktivitāti, atsaucību un līdzdalību skolas un ārpusskolas pasākumos
šogad pasniedza 25 audzēkņiem.
Paldies vecākiem un skolotājiem par radošiem un spējīgiem audzēkņiem!
Teksts - Inga Flugrāte,
Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2014.gada 6.jūnijs

2014. gada 29.maija domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome veica grozījumus Skrundas
novada domes 26.04.2012. sēdē (prot.
Nr. 7, 1.§) apstiprinātajā nolikumā „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada
pašvaldībā”.
Dome piešķīra biedrībai “Nīkrācnieki” finansiālu atbalstu 359.14 EUR (trīs
simti piecdesmi deviņi euro, četrpadsmit
centi) apmērā, kas ir 10% no projekta
kopējām izmaksām – 3591.40 EUR (trīs
tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens
euro, četrdesmit centi) projekta “Nīkrācnieki par florbola attīstību” realizācijai.
Finansējuma avots – sportam paredzētie
līdzekļi 2014.gadā.
Dome piešķīra biedrībai “Lejaskurzeme” finansiālu atbalstu 172.00 EUR
(simtu septiņdesmit divi euro, nulle centi) apmērā rehabilitācijas organizēšanai
biedrības bērniem un jauniešiem veselības un rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”, nodrošinot biedrību ar transportu
bērnu nogādāšanai uz veselības un rehabilitācijas centru “Jaunķemeri” un atpakaļ (Skrunda – Jaunķemeri 16.06.2014.,
Jaunķemeri – Skrunda 20.06.2014.).
Finansējuma avots – sociālajai aprūpei
paredzētie līdzekļi 2014.gadā.
Dome piešķīra biedrībai “Latvijas
Politiski represēto apvienība” finansiālu
atbalstu 70.00 EUR (septiņdesmit euro)
apmērā Latvijas politiski represēto
personu ikgadējā salidojuma noorganizēšanai Ikšķilē 16.08.2014. Finansējuma
avots – novada kultūras pasākumiem
paredzētie līdzekļi 2014.gadā.
Dome veica grozījumus Skrundas
novada domes 25.03.2010. sēdē (prot.
Nr. 5, 24.§) apstiprinātajos noteikumos
„Kārtība Skrundas novada pašvaldības
vispārizglītojošo skolu skolēnu un skolotāju apbalvošanai par sasniegumiem
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs,

konkursos un sacensībās”.
Dome piekrita slēgt Raņķu pirmsskolas rotaļu grupu no 25.06.2014. līdz
31.08.2014. darbinieku atvaļinājuma
laikā, tāpat piekrita slēgt arī Jaunmuižas
pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu
no 01.06.2014. līdz 31.08.2014. darbinieku atvaļinājuma laikā, piekrita slēgt
Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas rotaļu
grupu no 01.06.2014. līdz 31.08.2014.
un O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas
pirmsskolas rotaļu grupu no 16.06.2014.
līdz 15.08.2014. darbinieku atvaļinājuma laikā.

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 33 personām.
Dome nolēma apmaksāt dzīvokļa
īpašuma Skrundas novadā īrnieka
parādsaistības A/S „Latvijas Gāze”
par piegādāto dabasgāzi 197.32 EUR
(viens simts deviņdesmit septiņi euro,
trīsdesmit divi centi) apmērā par laika
periodu no 01.01.2013. līdz 27.06.2013.
un veikt parāda atgūšanu labprātīgi vai
tiesas ceļā.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/7 no 12.05.2014. par
nekustamā īpašuma Pils ielā 10, Skrundā, Skrundas novadā, izsoli;
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/8 no 20.05.2014.
par nekustamā īpašuma garāžas I Nr.5,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, nomas tiesību izsoli.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/9 no 20.05.2014. par

nekustamā īpašuma noliktavas Pils ielā
12, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
tiesību izsoli.
Dome pārdos izsolē ar augšupejošu
soli kustamo mantu – autobusu ISUZU
TURQUOISE; izlaiduma gads 2008.;
ident. Nr. NNAM0ZALE02001403;
valsts numurs HB 2934; nobraukums
136 775 km, par nosacīto cenu EUR 27
700.00 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi
simti euro, nulle centi).
Dome izmainīja ēkai „Ražotnes”
Jaunmuižā, Skrundas pagastā, lietošanas
mērķi no 1001 – rūpniecības ražošanas
uzņēmumu apbūves uz 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūvi.
Dome sadalīja saimniecību „Dižvormsāti” Nīkrāces pagastā un atdalāmam
zemes gabalam 8.8 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Vidusvormsāti”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3320. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Jaunspundiņi” Skrundas pagastā un atdalāmam zemes gabalam 4.4 ha platībā
piešķīra jaunu nosaukumu „Nārbuļi”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3307. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Lejas Dziedoņi” Nīkrāces pagastā zemes ierīcības
projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Klētnieki”
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome apstiprināja 06.05.2014. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
nekustamam īpašumam „Galamieži”
Skrundas pagastā. Atdalāmam zemes
gabalam 34.1 ha platībā piešķīra nosaukumu „Žagatas”, Skrundas pagasts,

Apstiprināti konkursa „Darīsim kopā!” projekti
Skrundas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursam „Darīsim kopā” tika iesniegti 20 projekti. Skrundas
pilsētā 10, Skrundas pagastā 2, Nīkrāces pagastā 4, Raņķu pagastā 2, Rudbāržu pagastā 2. Žūrijas komisija nolēma apstiprināt
sešus projektus.
Projekta
Projekta
Projekta nosaukums
Vieta
Apraksts
pieteicējs
vadītājs
Kamēr vari, tikmēr
Inta Rotbaha Inta Rotbaha Skrunda
Sporta ielas daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā
dari!
iedzīvotāji labiekārtos vietu automašīnu novietošanai.
Fiziskās aktivitātes
Baiba Meļķe Baiba Meļķe Jaunmuiža Jaunmuižas pamatskolas teritorijā uzstādīs ierīces,
svaigā gaisā Jaunmuikas attīstīs un nostiprinās bērnu fizisko veselību.
žas pamatskolā
Kopā ar ģimeni
Neformāla
Santa
Nīkrāce
Nīkrāces pagasta pārvaldes ēkā tiks izremontēta
iedzīvotāju
Knopkena
un labiekārtota telpa, kurā izvietots atpūtas stūrītis
grupa
bērniem.
Katram auto sava
Biedrība „Mini Anda Vītola Skrunda
Kalēju ielā 6, Skrundā tiks izveidots automašīnu
vieta
SD”
stāvlaukums, lai uzlabotu satiksmes drošību.
Paēnā -2
Domu biedru Anita AnderRaņķi
Raņķu pirmsskolas izglītības grupiņas nojumei
grupa „Mēs
sone
tiks uzstādīta grīda, izgatavoti soliņi un labiekārtota
varam”
nojumes teritorija.
Rotaļu laukums
Interešu kopa Dzintra Veģe Rudbārži
Tiks izveidots pirmsskolas vecuma bērniem rotaļu
Rudbāržos
„Rudbāržnieki”
laukums daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā.

Skrundas novada pašvaldība
organizē lielgabarīta
atkritumu savākšanu
14.jūnijā Skrundas pilsētā un
Skrundas pagastā
Pl.9.00 Jaunmuižas centrs
Pl.9.20 Skrundas Profesionālā vidusskola
Pl.9.30 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām
Pl.9.40 Cieceres ciemā
Pl.9.50 Sporta iela 1
Pl.10.10 Dārza 8
Pl.10.30 Liepājas iela 45
21.jūnijā Raņķu pagastā
Pl.9.00 pie Līvānu mājām (pie Dārza
ielas)
Pl.9.10 pie daudzdzīvokļu mājām
Raņķos
Pl.9.30 Raņķu pagasta Smilgu ciemā
21.jūnijā Nīkrāces un Rudbāržu
pagastā
Pl.10.00 Dzeldas ciemata centrā
Pl.10.30 Lēnu ciemata centrā
Pl.11.10 Rudbāržu ciemata centrā
(atkritumu konteineru laukumā)

SKRUNDA

Aktivitātes jauniešiem vasaras mēnešos

Jauniešiem šī vasara būs aktivitātēm un piedzīvojumiem bagāta. Skrundas jauniešu
centram ir laba ziņa – ir atbalstīts Skrundas novada pašvaldības projekts ”Esi piederīgs un
aktīvs!”. Projekta ietvaros jauniešiem būs iespēja mainīt priekšstatu par datora lietošanu,
jo Skrundas jauniešu centrā pie datora nesēž – pie datora dejo, izmantojot aizraujošu
spēli - simulatoru ”Deju grīda”. Būs arī iespēja nodoties sportiskām aktivitātēm, izmantojot spēļu konsoli Wii, un pārliecināties par savu lokanību, kopīgi uzspēlējot Tvisteri.
Kopīgi organizēsim bērnu rotaļu pēcpusdienas, mācoties plānot un vadīt pasākumus,
virzot savu ideju līdz tās īstenošanai. Izbaudīsim dažādas āra aktivitātes – dosimies
pārgājienā, laivosim un izziņas ekspedīcijā pārliecināsimies, vai patriotisms ir „lipīgs”,
kā arī darbosimies radoši.
Viens no pirmajiem pasākumiem, kuru īstenosim projekta laikā – dosimies laivot!
Ikviens Skrundas novada jaunietis vecumā no 13 – 25 gadiem aicināts piedalīties sevis
un savu spēju izzināšanas ekspedīcijā pa Abavu maršrutā Rumba–Renda. Starts 19. jūnijā
pl.9.00, pulcēšanās pie Skrundas novada pašvaldības ēkas, Raiņa ielā 11. Atgriešanās 20.
jūnijā ap pl.14.00. Līdzi jāņem telts, guļammaiss, paklājiņš, higiēnas piederumi, laika apstākļiem piemērots apģērbs (rēķinoties ar vēsu nakti un lietainu laiku), dzeramais un pārtika
laivu brauciena laikā, pretodu līdzeklis. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās – elektroniski
eversone.baiba@gmail.com vai pa t.29852292 līdz 16. jūnijam. Vietu skaits ierobežots!
Nepilngadīgām personām obligāta rakstiska vecāku atļauja, kuru iespējams saņemt
Skrundas jauniešu centrā, Amatnieku ielā 1 vai lejupielādēt Skrundas novada pašvaldības
mājaslapā http://www.skrundasnovads.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1670 .
Lai uzzinātu par Skrundas jauniešu centra pasākumiem, seko jaunumiem un aktualitātēm mūsu Twitter kontā https://twitter.com/SkrundasJ (meklē Twitter lietotāja vārdu
”Skrundas jaunieši”). Par Skrundas jauniešu centra pasākumiem vari uzzināt arī Skrundas
novada pašvaldības mājaslapā www.skrundasnovads.lv sadaļā ”Afiša”.
Skrundas novada pašvaldības projekts ”Esi piederīgs un aktīvs!” tiek īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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Skrundas novads, LV-3326. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Paliekošam zemes
gabalam 33.2 ha platībā atstāja nosaukumu „Galamieži”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome apstiprināja 06.05.2014. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
nekustamam īpašumam „Vormsāti”
Nīkrāces pagastā. Atdalāmam zemes gabalam 7.6 ha platībā piešķīra nosaukumu
„Vecvormsāti”. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Paliekošam zemes gabalam 12.7 ha
platībā un uz tā atrodošām ēkām atstāja
nosaukumu un adresi „Vormsāti”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja 06.05.2014. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
nekustamam īpašumam „Krogzemji”
Nīkrāces pagastā. Atdalāmam zemes
gabalam 17.33 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Jaunkrogzemji”. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Paliekošam zemes
gabalam 7.63 ha platībā un uz tā esošām ēkām atstāja nosaukumu un adresi
„Krogzemji”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome apstiprināja 30.04.2014. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
nekustamam īpašumam „Lejas Līdumnieki” Nīkrāces pagastā. Atdalāmam
zemes gabalam 1.44 ha platībā piešķīra
nosaukumu un adresi „Jaunstrautiņi”,
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Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 1003
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve. Paliekošam zemes gabalam
31.60 ha platībā atstāja nosaukumu
„Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads. Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome piešķīra zemes vienībām
Skrundas novadā nosaukumu „Viesalgi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads.
Zemes vienību lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome precizēja zemes gabalam „Ziedoņi” Rudbāržu pagastā platību no 1.0
ha uz 1.5631 ha.
Dome izveidoja ēku īpašumu un
ražošanas ēkai, kura atrodas uz zemes
vienības „Pankopi” piešķīra nosaukumu
un adresi „Pankopi 1”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads.

Dzīvokļu jautājumi

Dome apvienos 2 dzīvokļus Skrundas
novadā un noteiks vienotu adresi Saldus
iela 4-2, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326.
Dome uzņēma vienu personu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispirms, bet 4 personas,
kas ar dzīvojamo platību nodrošināmas
vispārējā kārtībā.
Dome piešķīra 2 personām dzīvokli,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, ar 1
personu pagarināja dzīvokļa īres līgumu
uz trīs gadiem, bet ar 1 personu pagarināja sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem, savukārt ar 1 personu
pārtrauca īres līguma tiesības uz dzīvokli
ar 01.06.2014.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Būvvaldē maijā lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecība „DārzIzdot plānošanas un
nieki” Raņķu pagastā, Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu
Ražošanas līnijas nojumes būvniecība „Dārznieki”
Izdot plānošanas un
Raņķu pagastā, Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu
Noliktavas būvniecība „Dārznieki” Raņķu pagastā,
Izdot plānošanas un
Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu
Dzīvojamās mājas nojaukšana un jaunas dzīvojamās
Izdot plānošanas un
mājas būvniecība Liepājas ielā 34, Skrundā
arhitektūras uzdevumu
Angāra - tehnikas novietnes būvniecība „Ostnieki”
Izdot plānošanas un
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu
Malkas šķūnīša būvniecība Noliktavas ielā 3,
Izdot plānošanas un
Skrundā
arhitektūras uzdevumu
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku nojaukšana
Izdot plānošanas un
un jaunas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būv- arhitektūras uzdevumu
niecība „Lancenieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā
Mehāniskās darbnīcas rekonstrukcija Raiņa ielā 28,
Izdot plānošanas un
Skrundā
arhitektūras uzdevumu
20 KV GVL N680 rekonstrukcija Nīkrāces pagastā,
Izdot plānošanas un
Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu
Bērnudārza rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā,
Izdot plānošanas un
Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu

Būvprojekti
Šķūņa un garāžas rekonstrukcija Zibens ielā 4,
Akceptēt projekta
Skrundā.
izmaiņas
TP 668 0,4 kv rekonstrukcija Lēnas Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt projektu

TP6057 “Niedre” Z-4 rekonstrukcija Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Akceptēt projektu

Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija,
Akceptēt apliecinājumta seguma nomaiņa Strādnieku iela 6, Skrunda
juma karti
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija,
Akceptēt apliecinājumta seguma nomaiņa Ziedu iela 1, Raņķu pagastā, juma karti
Skrundas novadā
Garāžu ēkas jumta seguma nomaiņa Lielā iela 1A,
Akceptēt apliecināSkrunda
juma karti
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SKRUNDAS NOVADS
Skrundas Alternatīvais aprūpes dienas centrs ziņo
www.skrundasnovads.lv

Satsanga - katru trešdienu pl.17.00 Skrundas k/n 3.st.zālē. Uz Satsangu ar vingrošanu, elpošanas tehnikām un meditāciju
tiek aicināti visi ART OF LIVING (Dzīves māksla) Pamatkursa beidzēji.
18.jūnijā pl.17.00 Satsangu ar Sudaršan Kriju vadīs skolotāja Līga Krustkalna.
Iepriekšēja pieteikšanās un informācija: 29407389.
Veselīga uztura kluba nodarbības katru piektdienu pl.15.00. Vada A.Feldmane.
Masāžas. Masiere Tija Timofejeva. Pieteikšanās pa t.28250632.
Pēdu aprūpe. 6. un 13. jūnijā pēdu aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t. 63321311.
Bērnu ārsti. 9.jūnijā no pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra bērnus bez maksas konsultēs Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas bērnu LOR Dr. Jana Aivare un bērnu acu ārste Dr. Diāna Zariņa programmas Mobilās veselības
aprūpes centrs (MVAC) ietvaros. Pieteikšanās 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.
20.jūnijā pl.18.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā, Skrundā, Kalēju ielā 4, laipni aicinātas gan grūtnieces, gan mazāko
bērnu mammas un citi interesenti uz nodarbību par bērnu zīdīšanu un tās beigšanu, piebarošanas uzsākšanu, par mammu
pieredzi, kā arī citiem interesējošiem jautājumiem. Bezmaksas nodarbību vadīs: Ilze Veske - zīdīšanas veicināšanas konsultante un dūla apmācībā. Aicinām pieteikties dalībai bezmaksas nodarbībā pa t. 63321311. Skrundas novadā pēc pēdējo gadu
statistikas datiem bērnu skaitam, kuri saņēma krūts barošanu līdz 6 nedēļām, ir tendence palielināties un tie ir augstāki rādītāji
nekā vidēji Latvijā. Savukārt no 6 līdz 12 mēnešiem ar krūti baroto bērnu skaitam novadā ir tendence strauji samazināties, un
tie ir ievērojami zemāki nekā vidēji Latvijā. Skrundas novadā 12 mēnešu veci bērni saņem krūts barošanu 3-4 reizes mazāk
kā vidēji Latvijā. Krūts barošanas ilgums ir tieši saistīts ar bērna turpmākās dzīves kvalitāti.
Papildus informācija. Ilze Veske sniedz atbalstu zīdīšanas jautājumos, palīdz rast risinājumus problēmsituācijās un sniedz
vispusīgu informāciju par krūts barošanu, kā arī par ģimenes vajadzībām gaidību laikā un bērna dzīves pirmajā gadā, vada
seminārus vecākiem un sniedz dūlas konsultācijas. T.27737888 e-pasts: centrsliepa@gmail.com. Informācija par zīdīšanas
konsultantiem Kurzemē: http://www.draugiem.lv/centrsliepa/gallery/?aid=50742917. Noderīga informācija: www.zidit.lv un
www.kkm.lv.
Par darba laiku dušās. Informējam, ka apkures sezonas beigšanās dēļ no 20.05.2014. dušas pakalpojumu sniedzam tikai
otrdienās plkst.8.30 - 16.30.
Informāciju sagatavoja Daina Ābele, AADC vadītāja

Vasaras izrāde “Gribu
bērnu!” Skrundas
pilskalna estrādē!
5. jūlijā pl.19:00 Skrundas pilskalna
estrādē viesosies muzikālā un pozitīvā
vasaras izrāde “Gribu bērnu!”, ko tās
veidotāji, izrāžu apvienība “Panna”,
nodēvējuši par juteklisku komēdiju
normāliem cilvēkiem jeb demogrāfisko
sprādzienu divās daļās. Izrādes iecere ir
radīt pozitīvas emocijas, rosināt sabiedrību aktīvāk iesaistīties demogrāfiskās
situācijas uzlabošanā, uzdrošināties
pieņemt lēmumus un domāt par labo.
Kādā dziesmā teikts: Diemžēl mēs
esam tik daudz, cik mēs esam, un vairāk mēs nevaram būt...Izrādes veidotāji
domā, ka varam gan. Un kā vēl! Vajag
tikai sev pateikt, ka gribēt būt vairāk ir
normāli un jēdzīgi, un ne tikai cilvēku
skaita izpratnē.
Tautā mīlētie aktieri Ģirts Ķesteris,
Maija Doveika, Zane Daudziņa vai Marija Bērziņa un Aldis Siliņš grib vairāk.
Kāpēc gan neiesvilināt skatītāju sirdīs
patiesas ilgas un emocijas par savstarpējo attiecību dzīvinošo spēku, tieši šādam
nolūkam veidotā izrādē - ārpus seriāla
“UgunsGrēks” rāmjiem? “UgunsGrēks”
ir ilgākais latviešu dialogu seriāls pašmāju televīzijas vēsturē. Neticami, ka
tā situācijas, notikumus un tekstus rada
tikai divas simpātiskas latvietes – Gunta
Kalniņa un Inta Bernova, kuras ir arī jaunās komēdijas “Gribu bērnu!” autores:
- Mums visiem ir nācies piedzīvot
nelaimīgu mīlestību. Sāpējis ir pat tad,
ja tas pirmo un vienīgo reizi noticis
bērnudārzā. Tā ir vispārcilvēciska lieta,
kas ir pazīstama ikvienam. Tāpēc mums
šķita būtiski uzrakstīt stāstu par diviem
cilvēkiem, kas šādu vilšanos ir piedzīvojuši, nolēmuši aizvērties kā austeres
un savas pērles vairs nevienam nerādīt.
Par laimi atrodas enerģiski draugi, kas
piespiež viņus šīs bruņas noņemt un atkal
sākt uzticēties pasaulei un cilvēkiem.
Izrādē “Gribu bērnu!” aktieri pārtaps
pilnīgi citos tēlos, kādos tos pieraduši
redzēt populārajā seriālā.
Pasmaidiet! Viss taču tikai sākas!
Varbūt tieši šis stāsts beigsies laimīgi!
Lai kādi ir laiki vai apstākļi, puiši un
meitenes dosies viens otram pretī jaunu
attiecību veidošanas ceļā. Galvenais ir
gribēt un uzdrošināties – mīlēt cilvēku,
kuru tu gribi mīlēt, strādāt darbu, kuru
tu gribi strādāt un radīt lietas, kuras tu
gribi radīt. Jūs gaida sirsnīgas emocijas
un smiekli divu stundu garumā!
Izrādes radošā komanda:
Režisors Juris Rijnieks, scenogrāfs
Ivars Noviks, komponists Niks Matvejevs un autores – Gunta Kalniņa un Inta
Bernova.

Izlaidumi Skrundas novada skolās

Skrundas vidusskolā 14. jūnijā pl.13.00 9.a klasei; plkst. 15.00 9.b klasei; 21.
jūnijā pl.15.00 12.klasei. O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā 14. jūnijā pl.16.00 skolas
sporta zālē. Nīkrāces pamatskolā 13. jūnijā pl.18.00. Rudbāržu internātpamatskolā
7.jūnijā pl.12.00. Skrundas Profesionālajā vidusskolā 28. jūnijā pl.15.00.

Pateicība

Gundega ar ģimeni izsaka pateicību Nīkrāces pagasta Ziedu ielas 1 mājas iedzīvotājiem par atbalstu, līdzjūtību un skaistajiem ziediem manai ģimenei mūsu mīļo
tēti Ilmāru Mažaiku mūžībā pavadot.

Pateicība

AADC vēlas pateikt paldies par ieguldīto darbu 2013./2014. nodarbību sezonā
brīvprātīgajiem nodarbību vadītājiem: Emīlijai Seklītei par pērļošanas nodarbībām
un Dacei Saulgriezei par radošajām nodarbībām, kā arī par dažādu darbiņu veikšanu
brīvprātīgajiem jauniešiem - Edgaram Putniņam, Gintai Klievēnai, Līgai Jūdrei un
Sabīnei Šterbergai!

Pateicība

Jau ilgāku laiku mani urda doma pateikt skaļu paldies Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centra darbiniekiem par viņu pašaizliedzīgo darbu gan ārstējot, gan
cenšoties radīt man un arī pārējiem saviem klientiem, kuri šeit nonākuši slimību vai
arī vecuma dēļ, pēc iespējas mājīgākus apstākļus. Aizkustinoši ir vērot, kā viens vai
otrs darbinieks mierina kādu vecūksni, kurš nejauši ko izlējis vai apgāzis. Tur neesot
jāuztraucas, tas tāds sīkums vien esot. Vaininieks savukārt mierina darbinieku, ka
nav jāuztraucas, jo viņš nemaz neuztraucoties. It kā sīkums, bet- gandrīz kā īstā
ģimenē. Vēlreiz paldies Jums, darbinieki! Tāpat atgādinu cilvēkiem, neaizmirstiet
par saviem vecākiem, kuri Jūs auklēja un sargāja, kamēr bijāt maziņi un bezpalīdzīgi. Vecumā palīdzība vajadzīga vecākiem. Jūs esat vienīgie, kurus viņi šeit vēl
gaida ciemos, pirms......
Vēl nekad man nav bijis tik salti.
Kaut pašreiz ir vasaras vidus.
Man aumaļām līst ledaini sviedri.
Dvēselē.
Arī slims es neesmu.
Šorīt man piezvanīja no aprūpes centra.
Naktī nomira māte.
Es pie viņas biju ciemos tik sen.
It kā nebija vaļas.
Bet tagad salst.
Sirdī iestājusies mūžīgā sasaluma zona.

2014.gada 6.jūnijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

14.jūnijā pl.12.00 pie piemiņas vagona Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis.
23.jūnijā Skrundas estrādē Līgo visa Skrunda. Pl.19.00 teātra izrāde kopā
ar Kazdangas pūtēju orķestri “Tracis vienas bučas dēļ”. Režisore - Anda
Birzniece. Pl.23.00 balle kopā ar grupu “Pļumpapā”.
5. jūlijā pl.19.00 Skrundas estrādē izrāde “Gribu bērnu”. Biļešu cena
6.00 EUR, izrādes dienā 7.00 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Skrundas bērnu bibliotēkā, Biļešu Paradīzes kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv. UZRĀDOT POZITĪVU GRŪTNIECĪBAS TESTU, IEEJA
IZRĀDĒ PAR PUSCENU!

Rudbāržos

14.jūnijā pl.12.00 pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis.
23.jūnijā ielīgosim Jāņus - Sieksātē pl.20.00 pie bibliotēkas, Rudbāržu
sporta laukumā pl.21.00.

Nīkrācē

6.jūnijā pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Alsungas amatierteātris viesosies ar Danskovītes lugas “Antons un Anniņa” 3.daļu “Antons izklaidējas”.
Ieeja pa ziedojumiem.
12.jūnijā no pl.9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, būs
izbraukuma aptiekas tirdzniecība.
18.jūnijā pl.15.00 Gardēžu kopas tikšanās saieta namā - Jāņu gaidās.
Mācīsimies gatavot Jāņu sieru.
21.jūnijā pl.19.00 pie Nīkrāces saieta nama ielīgosim vasaras saulgriežus - Skrundas SAAN iepriecinās ar A.Niedzviedža lugu “Jūras gaiss”,
un Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis “Diantus’ ar jautrām dziesmām.
Pl.22.00 pie Nīkrāces atpūtas centra balle kopā ar Andi no Talsiem
27.jūnijā pl.12.00 labdarības projekta “Ideju darbnīcas” rokdarbnieču
tikšanās. Aicinām ikvienu darboties gribētāju mums pievienoties!

Raņķos

14.jūnijā pl.13.00 ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana pie represēto akmens Raņķos.
17.jūnijā pl.17.00 Raņķu pasākumu zālē Gardēžu kopas tikšanās. Atklāsim piknika sezonu.
19.jūnijā Raņķu pensionāri tiek aicināti ekskursijā. Apskatīsim „Saldus
gotiņu”, tekstildarbnīcu Saldū, Kukšu muižu, kokaudzētavu „Robežnieki”,
dienlillijas Laucienā, Māras kambarus. Būs arī vīna degustācija Laucienā.
Izbraukšana pl.7.15 no pagasta pārvaldes. Ieejas biļešu kopējā summa
12.00EUR. Pieteikties pagasta pārvaldē vai pie A.Zemes pa t.26568403
līdz 13.jūnijam.
20.jūnijā pl.10.00 pie Raņķu pagasta bērnu sporta diena. Bumbiņas
mešana, riteņbraukšana un dažādas stafetes.
23.jūnijā pl.21.00 Sudmalnieku birzī uz jautru ielīgošanu aicina Raņķu
amatierteātris un folkloras kopa. Ielīgosim ar tik sen zināmās lugas „Skroderdienas Silmačos” fragmentiem un Līgo dziesmām.
23.jūnijā pl.22.00 Sudmalnieku birzī Līgo nakts zaļumballe. Par mūziku
un noskaņojumu nakts garumā rūpēsies Andis no Talsiem.
2.augustā Pelču pagastā Pensionāru saiets. Pensionāriem pieteikties pie
Aijas pa tel.26568403.

Līgo vakarā atkal izrāde!

23.jūnijā pl.19.00 estrādē aicinām skrundeniekus līgot! Šobrīd pilnā sparā rit
mēģinājumi izrādei „Tracis vienas bučas dēļ’’. Šogad lomās iejutīsies dažādu
amatierkolektīvu dalībnieki un vadītāji. Izrādē varēsiet just līdzi pārpratumiem,
mīlestības pinekļiem, klaču sievām un paaudžu konflitiem, nu gluži kā dzīvē. Par
muzikālo noformējumu rūpēsies Kazdangas pūtēju orķestris. Izrādes režisore
Anda Birzniece. Pl.23.00 balle kopā ar grupu „Pļumpapā”.

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo
Apsveikums
Uldis Berķis

Vakance

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” aicina
pieteikties uz sociālā aprūpētāja vakanci (1 slodze). Sociālā aprūpētāja galvenie
darba pienākumi - nodrošināt pakalpojumu diena centrā personām ar funkcionāliem
traucējumiem. CV un pieteikuma vēstuli līdz 13.06.2014. sūtīt uz e-pastu: daina.
abele@skrunda.lv. Informācija pa t.63321311, 29407389.

Pirmo reizi Skrundā notiks Slapjais skrējiens
28.jūnijā Skrundā notiks Slapjais skrējiens, kurā aicinātas piedalīties komandas četru cilvēku sastāvā (viena obligāti sieviete). Sacensības sāksies pl.11.00.
Komandām būs jāšķērso Venta, tad skrienot jāpārvar dažādi Skrundas uzņēmēju
sagatavoti šķēršļi, pēc kuriem, atkal šķērsojot Ventu, komandai kopā jāfinišē.
Skrundas Slapjais Skrējiens tiek rīkots pirmo reizi, tāpēc aicinām atbalstīt
ar savu dalību visus tos, kuriem patīk netradicionālas sacensības, kuros mīt
sacensību gars, spēks un vēlme pēc aktīviem piedzīvojumiem draugu lokā.
Dalības maksa - 10.00 € no komandas. Aicinām atsaukties uzņēmējus un citus
interesentus, kas vēlas dalībniekiem sagatavot interesantus pārbaudījumus
skrējiena laikā.
Teksts - Aivita Emerberga, Skrundas novada sporta pasākumu organizatore

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.

Es tev uzziedināšu debesis
Un mums nekad nebūs grūti…
Solījuši trīs jauni un laimīgi pāri:
Elza Sermule un Edgars Fišmeisterss
no Aizputes
Polina Pirogova un Ignats Knuslis
Rīgas puisis un meitene no Maskavas
Madara Bebriša un Aleksandrs Oglobļins
skrundeniece un puisis no Cēsīm
Lai viņu dzīvē gaismas stundu daudz!
Apsveicam jaunās ģimenes!
Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Mūžībā pavadīti 2 Skrundas novada iedzīvotāji.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

Antons Struks

10.02.1941.
Kuldīgas iela 2, Skrunda

16.05.2014.

Valija Jonuša

14.07.1934.
„Pļavnieki”, Skrundas pag., Skrundas novads

23.05.2014.

