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Labdien, lasītāj!

Gunita Bivbāne, aprūpes 
nama "Valtaiķi" direktore

Attīsta Ventas kalna koncepciju
Lai veicinātu tūrismu Skrundas 

novadā, pašvaldība ir iesaistījusies 
un kļuvusi par partneri Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projektā LLI-293 “Visit 
Venta”. Šī projekta mērķis ir palie-
lināt nakšņojošo tūristu skaitu pro-
jekta partneru teritorijās: Kurzemes 
reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, 
Mažeiķos un Akmenē. Ventas upe 
vieno visu partneru teritorijas un ir 
viens no reģiona daudzveidīgākajiem 
un pievilcīgākajiem tūristu piesaistes 
objektiem.

Projekta partneri kopīgi veiks dažādas 
aktivitātes, lai veicinātu Ventas upes pie-
vilcību, tādējādi palielinot tūristu interesi 
un informētību par projektā iesaistīto 
partneru reģioniem.

Skrundas novada pašvaldība kā pro-
jekta partneris piedalīsies kopējās plā-
notajās aktivitātēs, kā arī iegādāsies un 
uzstādīs āra tūrisma informācijas stendu, 
izstāžu mēbeles un Ventastega curonica 
skulptūru.

Kas ir Ventastega curonica? Tas ir 
četrkājains reptilis, dinozauru priekšte-
cis, kas no okeāna uz sauszemes izkāpis 
pirms vairāk nekā 360 miljoniem gadu. 
Šī reptiļa jeb Ventas stegas fosilās atlie-
kas tika atrastas Cieceres upes krastā, un, 
pēc zinātnieku teiktā, tas varētu būt viens 
no senākajiem dzīvniekiem, kas jebkad 
izkāpis uz sauszemes.

Unikālajam dzīvniekam pēc šiem 
daudziem miljoniem gadu ir dota iespēja 
atdzimt, atdzimt ziedu skulptūras, pastai-
gu takas un dažādu citu dabas objektu 
veidolā. Lai šo ideju īstenotu, Skrundas 
novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību 
“Mini SD” un SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” jau ir izveidojusi pirmo 
Ziedu stegu pie Skrundas autoostas, 
kuru jau šobrīd var apskatīt ikviens 

interesents un iztēloties, kāds šis reptilis 
reiz ir izskatījies.

Ņemot vērā pašvaldības iepriekšējo 
labo pieredzi sadarbībā ar Latvijas Lauk-
saimniecības universitāti (LLU), kuras 
studenti 2015. gadā izstrādāja Skrundas 
pilsētas Stūra, Ventas un Liepājas ielu 
kvartāla attīstības koncepciju, arī šoreiz 
tika uzrunāti LLU jaunieši.  Š.g. 3. maijā 
studenti bija ieradušies Skrundā, lai 
novērtētu situāciju,  klātienē izstaigātu 
Ventas kalnu un izbūvēto “sajūtu taku”, 
apskatītu Ventas stegas maketu Skrundas 
muižā un saņemtu darba uzdevumu no 
pašvaldības Attīstības nodaļas speciālis-

tiem. Smēlušies idejas, studenti devās 
mājup, lai studiju kursa darbos izstrādātu 
priekšlikumus Ventas kalna publiskās 
teritorijas labiekārtošanai, iekļaujot tajā 
vides objektu Ventas stegu. Ar padarīto 
darbu pašvaldības darbinieki iepazinās 

LLU Vides un būvzinātņu fakultātē.
Ar studentu paveikto var iepazīties  

Skrundas novada pašvaldības mājaslapas 
sadaļā Projekti. Studenti piedāvā pa-
staigu takas attīstības koncepcijā ietvert 
tādus elementus kā skatu rāmi, dažādus 
laipas risinājumus gar Ventas upi – no 
koka laipas līdz pat stikla tiltam, - strūk-
lakas, apstādījumus un citus interesantus 

dizaina elementus. Pēc LLU mācībspēku 
iniciatīvas tiek apsvērta iespēja slēgt 
sadarbības līgumu par studentu piesaisti 
publisku teritoriju plānošanai.

Interesantākais un piemērotākais 
Ventas stegas risinājums, iespējams, tiks 
realizēts Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projektā “Visit 
Venta” LLI-293. 

Informāciju sagatavojusi: 
Gita Rubežniece-Zute, 

Attīstības nodaļas vadītāja
Iveta Rozenfelde, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzirdi, kā putni no rītiem dziesmu 
dzied?

Vai redzi, kā bite pa ziedu ceļu iet?
Vai jūti, kā elpo zeme vakarā?
Tu esi, tu esi vasarā!
Vārdi no Dzintara Čīčas izpildītās 

dziesmas “Tu esi vasarā” nepār-
protami norāda un liek sajust, ka 
ir vasaras vidus. Ir sagaidīti XXVI 
Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētki, kas norisinās Latvijas 
valsts simtgades svinību zīmē. Arī es 
ar saviļņojumu gaidīju šo nozīmīgo 
brīdi un ar prieku varu teikt, ka esmu 
notvērusi šo svētku īpašo sajūtu,  
emocijas, jo, piedaloties Dziesmu un 
Deju svētkos un dziedot Skrundas 
sieviešu korī “Sonante”, pārstāvu 
Skrundas novadu. Šie ir mani otrie 
dziesmu svētki kopā ar kori “Sonan-
te”. Pirmie bija 1993. gadā, pirms 25 
gadiem, pat nevar noticēt, kā laiks 
skrien …

Jau otro mēnesi mana ikdiena 
aizrit, vadot aprūpes namu “Valtai-
ķi”. Strādājot šajā iestādē, ir jūtams 
ātrais laika ritējums. “Valtaiķi” ir ap-
rūpes iestāde, kurā sniedz ilgstošus 
sociālās aprūpes pakalpojumus. 
Mūsu namā ir 45 klientu vietas, tomēr 
jāatzīst, ka uz tām ir rindas! Situāci-
jas, kādēļ sirmgalvji dodas dzīvot uz 
pansionātu, ir ļoti dažādas. Viens no 
iemesliem ir, lai atvieglotu dzīvi radi-
niekiem, kuri strādā, nodrošinot savu 
ģimeni, tādējādi nespējot uzņemties 
papildu rūpes par saviem vecākiem 
un vecvecākiem. Tāpēc mums vēl 
jo vairāk jāizrāda mīlestība un rūpes 
darbā, kas saistās ar sociālo jomu, 
lai aprūpējamie justos droši un kom-
fortabli. Mūsu kolektīvs cenšas, lai 
senioriem radītu mājvietas sajūtu un 
ikdienišķi piepildītāku dzīvi.

 Īsi pirms Līgo svētkiem Valtaiķos 
viesojās un seniorus sveica grupa 
“Ēna” no Snēpeles. Četru stundu 
ilgā koncertā sirmgalvji varēja baudīt 
dažādas latviešu dziesmas. Mūzika 
pat rosināja uz dejām, ko cienīja-
mie kungi un kundzes izmantoja, 
ļaujoties deju soļiem. Pēc nedēļas 
pie mums ciemojās mūziķu duets 
no Nīderlandes, kurā vijolniece 
Anna Britāla un pianists Aris Geor-
gakopoulos sniedza apbrīnojamu 
un skaistu koncertu. Piepildīts laiks 
mūsu namā - tāpēc sirsnīgs paldies 
māksliniekiem par viesošanos! 

Šovasar novēlu ikvienam apmeklēt 
kādu koncertu, pasākumu vai pava-
dīt dienu kopā ar ģimeni. Mēs paši 
veidojam savu ikdienu un svētku 
reizes, tāpēc atļausimies tās rīkot 
biežāk, jo tās ir dienas, kas paliek 
atmiņā! Novēlu neaizmirstamiem 
piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Tirgus – pretī pārmaiņām

Skrundas autoostas, tirgus laukuma 
un veikala “Elvi” teritorija ir viena no 
iedzīvotāju un viesu visapmeklētākajām 
vietām Skrundā. Tā kā Skrundas novada 
pašvaldības mērķis ir to labiekārtot, 
tad jau 2015. gadā tā uzrunāja Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes studen-
tus, aicinot viņus izstrādāt Stūra, Ventas 
un Liepājas ielu kvartāla attīstības 
koncepciju. Tika saņemti 15 studentu 
priekšlikumi. Savukārt 2016. gada 19. 
janvārī Skrundas kultūras namā pulcē-
jās novada uzņēmēji, lai uzzinātu par 
Skrundas novada pašvaldības, Kuldī-

gas biznesa inkubatora, kā arī Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centra 
aktualitātēm un iepazītos ar mājražotāju 
un amatnieku biedrības “Grobiņas spē-
kavots” praktisko pieredzi. Skrundas 
novada pašvaldība uz tikšanos bija 
uzaicinājusi arī ainavu arhitektu Gunti 
Kalniņu, kurš savā prezentācijā iepa-
zīstināja ar Skrundas tirgus laukuma 
rekonstrukcijas ieceri, vizuālo tēlu un 
skicēm. Iedzīvotāji tika aicināti paust 
savu viedokli par šo ieceri.

Turpinot iesākto, šogad tika iz-
sludināta iepirkuma procedūra Nr. 
SNP/2018/10. Iepirkuma rezultātā 
darbus veiks SIA “Pretpils”, objekta 
būvuzraudzību nodrošinās SIA “SNB 
projekti”, autoruzraudzību - SIA “Dar-
bnīca A Projekti”. Darbus plānots 
pabeigt 4 mēnešu laikā no līguma 
noslēgšanas brīža.

Priekšdarbi jau ir sākušies.  No 
2. jūlija SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” uzsāka veco tirgus pavil-
jonu demontāžu, lai jau 9. jūlijā būtu 
iespējams uzsākt jaunā tirgus izbūvi. 
Uz tirgus izbūves laiku tirgotājiem ir 
ierādīta vieta blakus autoostai - Liepājas 
ielā 15B, Skrundā.

Materiālu sagatavojusi Skrundas 
novada pašvaldības Attīstības 

nodaļaSkrundas tirgū notiek veco paviljonu demontāža.

Viena no LLU studentes Annas Laganovskas skicēm. Visu studentu skices aplūkojamas www.skrunda.lv

Topošā tirgus laukuma vizualizācija.
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ĪSUMĀ

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru
Lai novērstu grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem, 

Skrundas novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus “Par sadzīves 
notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas 
un lietošanas kārtību Skrundas novadā”.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Skrundas no-
vada administratīvajā teritorijā, kuru īpašums atrodas Skrundas pilsētas notekūdeņu 
aglomerācijas robežās, kā arī  Skrundas novada Cieceres, Dzeldas, Jaunmuižas, Ku-
šaiņu, Lēnu, Raņķu, Rudbāržu, Rūnaišu, Sieksātes, Smilgu ciemu administratīvajās 
robežās un kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, 
kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

• rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notek-
ūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

• septiķus;
• notekūdeņu krājtvertnes.
Saistošie noteikumi nosaka, ka augstāk minēto sistēmu īpašniekiem vai tiesis-

kajiem valdītājiem decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāreģistrē decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistrā. 

Skrundas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. Tā 
aicina visus iedzīvotājus, kuri notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto augstāk 
minētās sistēmas, aizpildīt reģistrācijas iesniegumu un iesniegt to SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” birojā, Stūra ielā 7, Skrundā. Iesniegumu iespējams iesniegt 
arī elektroniski, to parakstītu un ieskanētu sūtot uz e-pasta adresi: pasts@sks.lv. Ie-
sniegums ir pieejams gan SIA “Skrundas komunālā saimniecība” birojā, gan mājas 
lapā: www.sks.lv sadaļā “Iesniegumi”.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir 
pienākums reģistrēt savu sistēmu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un 
nodrošināt tās atbilstību normatīvo aktu prasībām līdz 2021. gada 31. decembrim.

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina iedzīvotājus iepazīties ar mājas 
lapā www.sks.lv sadaļā “Jaunumi” publicētajiem Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem notekūdeņu krājtvertņu un lokālo 
attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai.

Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā 

Tuvojoties saulgriežiem, tika sakopta pagasta teritorija, veicot dažādus labiekār-
tošanas un apzaļumošanas darbus. Ir appļautas pašvaldībai piederošo ceļu ceļmalas 
un nogreiderēti ceļi. Turpinās Ziedu ielas bruģēšana. Paldies visiem, kas piedalījās, 
lai mūsu pagasts kļūtu skaistāks un sakoptāks! 

Esam sagaidījuši un pavadījuši Līgo svētkus! Līgo svētkus pagasta ļaudīm ie-
skandināja Vaiņodes teātris „Kuratieši” ar Andra Niedzviedža komēdiju „Meklēju 
omi,….opim”. Teātra izrādi kuplināja Skrundas senioru deju kolektīvs „Virši”.

Latvijas Veselības nedēļas laikā Nīkrāces pagasta iedzīvotāji piedalījās dažādās 
sportiskās aktivitātēs -  vingroja, nūjoja, spēlēja bumbas, darbojās uz trenažieriem. 
Nedēļa noslēdzās ar pārgājienu uz Vormsātes muižu. Tās īpašniece un pārvaldnieks 
sniedza informācija par muižas vēsturi, kuru uzzinājuši no Vācijā esošajiem mui-
žas mantiniekiem. Paldies ikvienam dalībniekam, kas piedalījās šajās sportiskajās 
aktivitātēs!

Informāciju sagatavoja Ilona Rītiņa, 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Rudbāržu pagastā         
Jūnijs bija rosīgs darba mēnesis, kad katrs centās sakopt savu sētu, lai varētu svinēt 

svētkus. Nosvinēti Līgo svētki, kuri ir vieni no nozīmīgākajiem latviešu svētkiem. 

Skrundas novada pašvaldības policija 
informē par notikumiem jūnijā

Pamet velosipēdu
4. jūnijā saņemta informācija, ka Skrundas novada Ciecerē pie autoservisa vairākas 

dienas atrodas pamests velosipēds. Velosipēda īpašnieks paskaidrojis, ka divritenis 
pamests, jo saplīsis.

Nepieskata dzīvniekus
4. jūnijā saņemta informācija, ka Skrundas novada Jaunmuižā atrodas ķēdē 

sapinies suns, kurš ilgāku laiku ir bez aprūpes. Suns nebija reģistrēts, vakcinēts un 
čipēts. Noskaidrots, ka suņa īpašniece vairākas dienas atrodas slimnīcā, bet viņas 
dzīvesbiedrs - smagā alkohola reibumā. Suns padzirdīts, un par pārkāpumu ziņots 
PVD, kas lems par suņa atsavināšanu. 6. jūnijā saņemta informācija par agresīvu 
suni, kurš Skrundas novada Ciecerē norāvies no ķēdes. Šis suns jau maijā bija sa-
kodis kādu cilvēku, tāpēc pret suņa īpašnieku ir uzsākta administratīvā lietvedība.
Saņemta sūdzība par kādu suņu saimnieci, kura  publiskās vietās nesavāc sava suņa 
izkārnījumus. Suņa īpašniecei šoreiz izteikts mutisks brīdinājums. 30. jūnijā Rud-
bāržu centrā pamanīts nepieskatīts paliels suns. Uzsākta administratīvā lietvedība 
par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu.

Nodrošina sabiedrisko kārtību
5. jūnijā sniegta palīdzība zvērinātam tiesu izpildītājam, lai nodrošinātu sabied-

risko kārtību.
Nežēlīgi joki
5. jūnijā saņemta ziņa no lielveikala “Skrunda”, ka kāds jaunietis veikala atkritumu 

urnā ievietojis maisiņu ar čūsku. Noskaidrots, ka jaunietis čūsku jau beigtu atradis 
uz ielas un nolēmis pajokoties. Ar jaunieti veiktas pārrunas.

Palīdz citiem dienestiem
6. jūnijā sniegta palīdzība Skrundas novada bāriņtiesai kādas ģimenes apsekošanā.
Risina strīdus
7. jūnijā saņemta informācija no Valsts policijas, ka Skrundas pagastā kādā 

daudzdzīvokļu mājā notiek ģimenes strīds. Situācija atrisināta. Ģimenes nesaskaņas 
risinātas arī Skrundā, Bērzu ielā. Viena persona aizraidīta prom. 25. jūnijā saņemts 
izsaukums Skrundā, Liepājas ielā, kur nesaskaņas radušās diviem uzņēmumiem.

Saņem sūdzības 
Kāda persona sūdzējusies par nelikumīgi uzceltu siltumnīcu kopīpašumā Skrun-

dā. Informācija nodota Skrundas novada būvvaldei. 12. jūnijā saņemta sūdzība 
par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu Skrundā. Savukārt 13. jūnijā 
bijusi sūdzība par nepatīkamu smaku, kuru rada kaimiņi kādā daudzdzīvokļu mājā 
Skrundā, Saldus ielā. 

Pārkāpj noteikumus
Arī jūnijā vairāki cilvēki sabiedriskās vietās atradušies pārmērīgā alkohola 

reibumā. Vairāki saņēmuši aizrādījumu par smēķēšanu neatļautā vietā. 25. jūnijā 
saņemta informācija par ugunskura dedzināšanu Skrundā, Lielā ielā. Apsekojot 
notikuma vietu, tika konstatēts pārkāpums, kas saistīts ar atkritumu dedzināšanu. 
27. jūnijā Skrundā, pie veikala “Elvi”, nepilngadīgi jaunieši no kāda vīrieša iegā-
dājās cigaretes. Pamanījuši Skrundas pašvaldības policiju, jaunieši metās bēgt, bet 
policija viņus notvēra. 

Bēg no mājām
11. jūnijā saņemta informācija par nepilngadīgu personu, kura patvaļīgi devusies 

prom no mājām.  Pazudusī persona atrasta.
Nesakopj īpašumus
Apsekojot vairākus nesakoptus īpašumus Skrundas novadā, tika izteikti arī vairāki 

mutvārdu aizrādījumi.
Brauc dzērumā 
14. jūnijā Rudbāržu pagasta teritorijā aizturēts vīrietis, kurš vadīja vieglo auto-

mašīnu 3,45 promiļu reibumā un bez automašīnas tehniskās apskates.   
Pazaudē divriteni
15. jūnijā saņemta informācija par Skrundā, Liepājas ielā, pazaudētu zaļas krāsas 

saliekamo velosipēdu. Lūdzam iedzīvotājus informēt Skrundas pašvaldības policiju, 
ja šāds ritenis ir manīts. 

Aizdomīgas personas 
19. jūnijā saņemta informācija par diviem aizdomīgiem vīriešiem, kuri staigājuši 

pa dzīvokļiem un mēģinājuši pārdot preces. Skrundas pašvaldības policija lūdz neka-
vējoties ziņot par līdzīgiem gadījumiem, zvanot policijai, lai tā var operatīvi reaģēt 
uz situāciju. Sociālajos tīklos ievietotā informācija līdz policijai bieži nonāk novēloti.

Bojā īpašumu
21. jūnijā  saņemta informācija par kāda dzīvokļa bojāšanu Rudbāržos. Arī Dzel-

dā notikusi kāda īpašuma apzināta bojāšana. Vainīgās personas tiek noskaidrotas.
Zādzības 
21. jūnijā Skrundā, veikalā “Elvi”, kāda sieviete izdarīja zādzību. Vainīgā persona 

noskaidrota. 26. jūnijā Skrundas estrādes telpās Līgo vakarā notikusi zādzība. Vainīgā 
persona noskaidrota. 28. jūnijā saņemta informācija, ka Skrundā, Parka ielā, kādā 
privātīpašumā notikusi zādzība. Nozagtā manta atrasta. 

Informāciju apkopoja Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors 
Ģirts Miksons

Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

Pagasta ļaudis vairāk strādāja pie apkārtnes sakopšanas darbiem. Sakopām visas 
kapsētas. Mazajā bērnu rotaļu laukumā tika izvietotas jaunas šūpoles. Pagasta ceļiem 
appļautas ceļmalas un tiek veikta grants seguma profilēšana. No 17. jūlija tiks sākta 
asfalta seguma uzklāšana Liepu ielai. Uz laiku visa veida transporta kustība šajā 
ielas posmā tiks slēgta. Neskaidrību gadījumā  lūdzam zvanīt pagasta pārvaldes 
vadītājai pa tālruni 29459089.

Informāciju sagatavoja Dzintra Veģe, 
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Raņķu pagastā
Ir aizvadīts viens no Raņķu nozīmīgākajiem pasākumiem “Raņķenieku saiets”. 

Paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā un nodrošināja tā veiksmī-
gu norisi! Priecēja, ka raņķenieku vaļasprieku izstādē piedalījās kupls dalībnieku 
skaits. Interese par apkopotajiem vēstures materiāliem liecina, ka ieguldītais darbs 
nav bijis velts un ir turpināms. 

Pirms Jāņiem bija iespēja dalīties siera siešanas pieredzē un brīvā dabā uz dzīvas 
uguns apgūt, kā vienkāršāk pagatavot sieru. Līgo vakara sākotnējais lietus neno-
baidīja ballēties gribētājus, tie kuplā skaitā pulcējās Sudmalnieku birzī. Pārdomas 
raisīja bibliotēkā skatāmā Maijas Freibergas gleznu izstāde - krietnā gadu nasta nav 
šķērslis nodarboties ar savu vaļasprieku.

Raņķos jūnijā turpinājās Sudmalnieku birzs labiekārtošanas darbi un Ventmalas 
sakārtošana. Jūlija vidū tiks uzsākts Ziedu ielas asfalta iesēdumu remonts. Remonta 
izdevumus sedz komunikāciju izbūves firma, kura veica kanalizācijas sistēmas 
izbūvi 2015. gadā.

Jūlija beigās pretim Sudmalnieku birzs estrādei būs vērienīgs un interesants 
pasākums – nakts noskaņu koncerts “Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”, kad māks-
linieki uzstāsies abos Ventas krastos un uz plosta Ventā. Augusta beigās aicinām 
uz starpnovadu pasākumu “100 mirkļi Latvijai”, kurā tiks apspēlētas dziesmas un 
liesmas, dzeja un deja, lomas un domas, vietas un lietas, deķi un steķi.

Kapusvētkus šogad un arī turpmāk rīkosim augusta otrajā svētdienā, šogad - 12. 
augustā.

Informāciju sagatavoja Ritvars Stepanovs, 
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Latvijas jaunatnes jomas speciālisti gūst 
sociālās iekļaušanas pieredzi Austrijā

Lai gūtu starptautisku pieredzi darbā ar jaunatni, 2018. gadā no 14. līdz 22. jūnijam 
20 dažādu jomu speciālisti no 12 valstīm (Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Francijas, 
Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas) tikās 
Austrijā, lai apmācību “Facilitation for All” laikā gūtu plašāku izpratni par sociālās 
iekļaušanas kompetencēm.

Starptautiskās jaunatnes darbinieku apmācībās Austrijā Latviju pārstāvēja Skrun-
das novada jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone un Marika Rimša-Buša, kura 
strādā Skrundas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”. 

Ikvienam projekta dalībniekam bija iespēja mācīties ne tikai no profesionāliem 
pasniedzējiem – treneriem, bet arī no pārējiem dalībniekiem, kuri pārstāvēja dažādas 
jomas. Starptautiskajās apmācībās būtisks akcents tika likts uz praktiskām aktivitātēm 
neformālajā izglītībā, piemēram, izmantojot apkārt esošajā vidē pieejamos resursus. 
Apmācību laikā dalībniekiem bija jāsagatavo iekļaujoša aktivitāte dažādām mērķu 
grupām. Uzdevuma mērķis bija uzlabot savas profesionālās prasmes saņemt un 
sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti par paveikto. 

Skrundas novada pašvaldības pārstāves ļoti augstu vērtē iespēju strādāt starp-
tautiskā vidē ar 20 savas jomas speciālistiem, apgūstot dažādas metodes darbam ar 
jaunatni, veicinot sociālo iekļaušanu. Jau pirms apmācību norises Skrundas novada 
pašvaldības vadība, darbā ar jaunatni iesaistītie un sociālā dienesta kolektīvs dis-
kutēja par nepieciešamību veidot ciešu sadarbību starp jaunatnes un sociālās jomas 
darbiniekiem, lielāku uzsvaru liekot uz preventīviem pasākumiem.

Starptautiskās apmācības “Facilitation for All” tika realizētas ar Eiropas Savie-
nības programmas Erasmus+KA 1 finansējumu. Latvijas partneris apmācībās bija 
nevalstiskā organizācija “Donum Animus”. Programma “Erasmus+” tiek īstenota 
no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Izsakām pateicību biedrībai “DONUM ANIMUS” un personīgi Sintijai Bernavai 
par sniegto iespēju būt daļai no šīm starptautiskajām apmācībām, vienlaikus gūstot 
nozīmīgas zināšanas un prasmes turpmākajam darbam.

Teksts – Marika Rimša - Buša

Mobilais mamogrāfs
7. augustā no pl. 9.00 Skrundā, aptie-

kas pagalmā Kuldīgas ielā 4,  būs mo-
bilais mamogrāfs. Iepriekšējs pieraksts 
OBLIGĀTS. Tālr. 27866655. Sievie-
tēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta 
Valsts skrīninga programmas ietvaros 
izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzai-
cinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš 
iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta 
vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo ve-
selības dienestu - PAR MAKSU.

Aicinājums 
senioriem

4. augustā Kurmāles pagasta Vilgāles 
estrādē seniorus aicina piedalīties 18. 
Starpnovadu senioru saietā “Ziedu 
valsis”. Pasākuma norise: 12.00 - 13.00 
pasākuma dalībnieku ierašanās uz 
svētkiem, reģistrēšanās, iekārtošanās 
pie galdiem. 13.00 – svētku atklāša-
na; Kuldīgas novada pašvaldības un 
Kurmāles pagasta pārvaldes vadītājas 
uzruna; 13.15 - 14.00 pagastu sasauk-
šanās (katrs pagasts 2-3 min. garumā 
piesaka sevi saietam); 14.00 – 15.00 
“Rumbas kvarteta” koncerts; 15.00 – 
sākas senioru ballēšanās kopā ar Dainu, 
Ervīnu un Gunāru. Līdzi jāņem “gro-
ziņš”, neliela ziedu kompozīcija Ziedu 
valsim, labs garastāvoklis, asprātība 
un silta jaciņa, jo pasākums noritēs pie 
Kuldīgas novada lielākā ezera (242 ha) 
krasta. Dalības maksa - EUR 3.00 no 
personas. Nīkrāces pagasta senioriem 
pieteikties un samaksāt lūgums līdz 26. 
jūlijam: pagasta pārvaldē pie Ilonas (t. 
26665663) vai atpūtas centrā pie Ingas 
(t. 22470402).

Nakts noskaņu 
koncerts

28. jūlijā pl. 22.00 Raņķos aiz estrā-
des Ventas abos krastos un uz plosta 
nakts noskaņu koncerts “SAPŅU AT-
SPULGS VENTAS  ŪDENS  LĀSĒ”. 

Koncerts notiks Ventas abos krastos 
kā stāsts par ieklausīšanos skaņās, bal-
sīs, putnos, tekošā ūdenī un pašam sevī, 
kā ceļojuma mirklis tagadnē. 

Koncertā Ventas vienā krastā pie-
dalīsies ģitārvirtuozs Ēriks Upenieks,  
Ventas otrā krastā - saksofoniste Ilva un 
flautiste Sintija  Ešenvaldes, Ventā uz 
plosta - skanīgo balsu īpašnieces Dace 
Blathena un Daiva Krastiņa. Ja tev ir 
sava laiva, tad lūdzam koncertu apmek-
lēt, sēžot laivā un klausīties koncertu uz 
Ventas ūdens (būtu vēlams iepriekš pie-
zvanīt). Papildu informācija pa telefonu 
29359243. Ieeja bez maksas.

Valsts aizsardzības 
mācība Skrundas 
vidusskolā

Jaunajā mācību gadā 14 Latvijas 
skolas ir iesaistījušās pilotprojektā, 
kurā piedāvās apgūt valsts aizsardzības 
mācību 10. un 11. klasē. Pilotprojektā 
iesaistītas tās skolas, kas kvalificējās 
četriem kritērijiem: skolā jau īstenota 
valsts aizsardzības mācība, skolai jābūt 
gatavai pakārtot mācību procesu valsts 
aizsardzības mācībai, jābūt atbilstošam 
mācībspēkam – jaunsargam-instrukto-
ram ar atbilstošu kvalifikāciju, 2018. 
gada septembrī skolā būs ne mazāk kā 
10 audzēkņi, kas izvēlēsies šo mācību. 
Arī Skrundas vidusskola piedāvā apgūt 
šo programmu pamatizglītības otrā pos-
ma (7. - 9. klase) profesionāli orientēto 
virziena programmu, kā arī vispārējās 
vidējās izglītības profesionālā virziena 
programmu valsts aizsardzības mācībā. 
Dokumentu iesniegšana katru darba 
dienu no pl. 9.00 līdz 13.00. Vairāk 
informācijas pa t. 63331287, 29157119.
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2018. gada 28. jūnija domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības 2017. gada publisko pār-
skatu.

Dome noteica mēneša darba algas 
likmi p/i “Skrundas veselības un aprūpes 
centrs” ārstniecības personām: ārsts – 
899,00 EUR (astoņi simti deviņdesmit 
deviņi euro, nulle centi), ārsta palīgs – 
668,00 EUR (seši simti sešdesmit astoņi 
euro, nulle centi),  medmāsa – 595,00 
EUR (pieci simti deviņdesmit pieci 
euro, nulle centi), kā arī p/i “Skrundas 
veselības un aprūpes centrs” direktores 
mēneša darba algas likmi 867,00 EUR 
(astoņi simti sešdesmit septiņi euro, 
nulle centi) apmērā.

Dome piekrita, ka 2007. gada 5. jūnijā 
Nīkrāces pagasta padomes noslēgtajam  
aizdevuma līgumam Nr. A2/1/07/271, 
trančes Nr. P-145/2007 “Pašvaldības 
dzīvojamo māju jumtu remonts” gada 
procentu likmes fiksēšanas periods  
mainās  no  10 gadiem uz  12 mēnešu 
gada procentu likmes fiksēšanas periodu.

Dome nodos atsavināšanai Skrundas 
novada pašvaldībai piederošās automa-

šīnas OPEL VECTRA CARAVAN (iz-
laides gads 1999.) ar valsts reģistrācijas 
Nr. GV3059, VW TRANSPORTER 
(izlaides gads 1987.) ar valsts reģistrā-
cijas Nr. CM7789. Atsavināšanas veids 
– nodošana metāllūžņos.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības noteikumus “Par Skrundas 
pilsētas un Skrundas pagasta ielu uztu-
rēšanas un lietošanas kārtību”.

Dome apstiprināja precizētus Skrun-
das novada pašvaldības 2018. gada 26. 
aprīļa saistošos noteikumus Nr. 5/2018 
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldī-
bas 2011. gada 27. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā 
Skrundas novada pašvaldība sedz brauk-
šanas izdevumus obligātā pirmsskolas 
vecuma izglītojamajiem, vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrun-
das novada vispārizglītojošās iestādēs””.

Dome piešķīra Skrundas novada 
domes priekšsēdētājai Loretai RO-
BEŽNIECEI apmaksātu dalītu 
ikgadējo atvaļinājumu no 16.07.2018. 
līdz 05.08.2018. un no 20.08.2018. 
līdz 31.08.2018. Dome uzdeva domes 
priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā viņas 

pienākumus pildīt domes priekšsēdētājas 
vietniekam Aldim ZALGAUCKIM.

Dome izdarīja grozījumus 31.07.2015. 
Lauku apvidus zemes nomas līguma (Par 
zemes gabala „Jaunciecere”, Skrundas 
pagastā, Skrundas novadā, nomu) 
1.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā: 
“1.1. Iznomātājs nodod un nomnieks 
pieņem lietošanā zemes vienības daļu, 
kas atrodas „Jaunciecerē” 7,63 ha platī-
bā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.”

Darbinieku atvaļinājuma laikā no 
01.07.2018. līdz 31.08.2018. dome 
piekrita slēgt Jaunmuižas pamatskolas 
pirmsskolas rotaļu grupu, Nīkrāces 
pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu 
un PII “Liepziediņš” pirmsskolas gru-
pu Rudbāržos. Uz pirmsskolas grupu 
slēgšanas laiku tiks nodrošināta iespēja 
apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi 
“Liepziediņš” Skrundā.

Dome noteica tirgus statusu da-
ļai zemes gabala Liepājas ielā 15B, 
Skrundā, Skrundas novadā, uz objekta 
“Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 
14, Skrundā, 1. un 2. kārta” būvniecības 
laiku un apstiprināja tirgus pārvaldītāja 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
izstrādāto tirgus plānu.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

No 09.07.2018. līdz 13.07.2018 dome 
iznomās biedrībai “SOMA” (reģ. Nr. 
40008063714, juridiskā adrese Liepā-
jas iela 12, Skrunda, Skrundas novads) 
telpas Nr. 001-19, 001-20 un 001-23 
Rudbāržu pils ēkas 1. stāvā ar kopējo 
platību 65,6 m2 bērnu vasaras (dienas) 
nometnes organizēšanai. 

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu Skrundas pagastā un atdalāmai 
zemes vienībai 2,05 ha platībā piešķīra 
jaunu nosaukumu. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu Raņķu pagastā un atdalāmai 
zemes vienībai 4,1 ha platībā piešķīra 
nosaukumu, un nolēma pievienot ne-
kustamajam īpašumam Raņķu pagastā. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma izveidot būvju īpašu-
mus garāžām, kuras atrodas uz zemes 
vienības Rudbāržu pagastā un piešķīra 

tām adreses.
Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 

vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokli „Ceļmalas”- 
4 Rudbāržu pagastā.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma Skrundas 
pagastā zemes ierīcības projektu zemes 
sadalīšanas dēļ. Dome noteica, ka zemes 
ierīcības projekta izstrādes gaitā gra-
fiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā 
materiāla pamatu izmantojams zemes 
robežu un situāciju plāns, jākonkretizē 
nekustamā īpašuma zemes vienību ap-
grūtinājumi, jānodrošina piekļuve jaun-
izveidotajiem zemes gabaliem. Zemes 
ierīcības projekts nevar būt pretrunā ar 
Skrundas novada teritorijas plānojumu. 
Dome piešķīra atdalāmai zemes vienībai 
nosaukumu „Kūdras Ražošana”.

Dome iznomāja personai zemes vie-
nības daļu 0,045 ha platībā nekustamajā 
īpašumā Skrundas pagastā uz 5 gadiem. 
Lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

2 personām dome anulēja Skrundas 
novadā deklarētās dzīvesvietas.

Grozījumi 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”
1. Izdarīt Skrundas novada pašval-

dības 2011.gada 27.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2011 „Kārtība, kādā 
Skrundas novada pašvaldība sedz brauk-
šanas izdevumus obligātā pirmsskolas 
vecuma izglītojamajiem, vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrun-
das novada vispārizglītojošās iestādēs” 
šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu 1.1. punktu 
šādā redakcijā:

“1.1. Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību un apmēru, kādā Skrundas novada 
pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz 
braukšanas izdevumus izglītojamiem, 
kuri iegūst izglītību Skrundas novada 
izglītības iestādēs.”,

1.2. izteikt noteikumu 3.1. punktu 
šādā redakcijā:

“3.1. Ārpus Skrundas pilsētas terito-
rijas dzīvojošajiem vispārējās pamatiz-
glītības iestāžu (1.-9. klase) izglītoja-
majiem un Skrundas pilsētas teritorijā 
dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības 
iestāžu (1.-9. klase) izglītojamajiem, 
kuri mācās Skrundas novada vispārējās 

pamatizglītības izglītības iestādēs, kas 
neatrodas Skrundas pilsētā, ir tiesības 
saņemt kompensāciju 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 
braucieniem mācību gada laikā no dzīves 
vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, 
ja tie izmanto sabiedrisko transportu, kas 
pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes 
maršrutos.”,

1.3. izteikt noteikumu 3.5.1. punktu 
šādā redakcijā:

“3.5.1. Viens no izglītojamā vecākiem 
vai likumiskais izglītojamā pārstāvis 
iesniedz Skrundas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļā iesniegumu par ne-
pieciešamību kompensēt braukšanas 
izdevumus.”,

1.4. izteikt noteikumu 4.2. punktu 
šādā redakcijā:

“4.2. Ārpus pilsētas teritorijas dzī-
vojošajiem vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglīto-
jamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 
100% apmērā par braukšanas izdevu-
miem, kas saistīti ar braucienu mācību 
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabied-

risko transportlīdzekli, kas pārvadā 
pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā, 
maršrutos, kuros nekursē pašvaldības 
skolēnu pārvadājumu autobuss.”,

1.5. izteikt noteikumu 5.1. punktu 
šādā redakcijā:

“5.1. Tiek noteikti šādi braukšanas 
izdevumu atlīdzināšanas veidi:

5.1.1. karte braukšanas maksas at-
vieglojumu saņemšanai (turpmāk tekstā 
– braukšanas karte) :

5.1.1.1. Ja izglītojamo pārvadāšanu 
veic reģionālās nozīmes maršrutos, 
pašvaldība slēdz līgumu ar sabiedriskā 
transporta pakalpojuma sniedzēju par 
izglītojamo pārvadāšanu un apmaksā 
transporta izdevumus pēc piestādītā 
rēķina;

5.1.1.2. pašvaldības Izglītības nodaļa 
sagatavo braukšanas kartes, uz kurām 
norādīts izglītojamā vārds, uzvārds, 
mācību gads, maršruts. Braukšanas 
kartes tiek izsniegtas izglītojamajiem, 
kuri izmanto sabiedriskā transporta 
pakalpojumus nokļūšanai līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ.

5.1.2. elektronisko viedkaršu sistēma 

(turpmāk tekstā e-talons):
5.1.2.1. Ja izglītojamo pārvadāšanu 

veic reģionālās nozīmes maršrutos, 
pašvaldība slēdz līgumu ar sabiedriskā 
transporta pakalpojuma sniedzēju par 
izglītojamo pārvadāšanu un apmaksā 
transporta izdevumus pēc piestādītā 
rēķina;

5.1.2.2. Pašvaldības Izglītības nodaļa 
pasūta e-talonus, uz kuriem norādīts 
izglītojamā vārds, uzvārds. E-taloni tiek 
izsniegti izglītojamajiem, kuri izmanto 
sabiedriskā transporta pakalpojumus 
nokļūšanai līdz izglītības iestādei un 
atpakaļ.

5.1.3. biļešu :
5.1.3.1. Ja izglītojamais brauc mācību 

gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ un izglītojamā rīcībā 
nav derīga braukšanas karte vai e-talons 
sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas 
pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes 
maršrutā, izglītojamais iegādājas biļeti;

5.1.3.2. Līdz nākamā mēneša beigām 
izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglī-
tojamais Skrundas novada pašvaldībai 
iesniedz  braukšanas biļetes par ie-

priekšējā mēnesī izmantoto sabiedrisko 
transportu. Braukšanas biļetes pielīmē uz 
lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras norā-
da biļešu izdevumu kopsummu cipariem 
un vārdiem, kuru pievieno iesniegumam 
(pielikums Nr. 1);

5.1.3.3. Skrundas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļa saskaņo iesniegumam 
pievienoto biļešu datumu atbilstību 
izglītojamā skolas  apmeklējumam;

5.1.3.4. Kompensāciju 100% apmērā 
par braukšanas izdevumiem izmaksā  
iesniegumā norādītajai personai pašval-
dības kasē.”,

1.6. izteikt noteikumu 5.2. punktu 
šādā redakcijā:

“5.2. Uzsākot mācību gadu vai iestājo-
ties izglītības iestādē, izglītojamā vecāki, 
pilngadīgi izglītojamie vai personas, kas 
viņus aizstāj, iesniedz iesniegumu par 
nepieciešamo braukšanas karti  un/vai 
e-talonu Skrundas novada  pašvaldības 
Izglītības nodaļā.”,

1.7. izteikt noteikumu 5.3. punktu 
šādā redakcijā:

“5.3. Ja e-talons nozaudēts vai citu 
iemeslu dēļ nav izglītojamā rīcībā, vai 
tas ticis bloķēts tā derīguma termiņa 
laikā, vai nav tehniskā vai lietošanas 
kārtībā izglītojamā vainas dēļ, jauna 
e-talona saņemšanai izglītojamā likumis-
kais pārstāvis vai pilngadīgi izglītojamie 
maksā jauna e-talona saņemšanas maksu 
3,45 euro apmērā, tai skaitā pievienotās 
vērtības nodokli, par jauna e-talona iz-
gatavošanu. Ja maksa par jauna e-talona 
izgatavošanu netiek samaksāta, izglīto-
jamajam neizsniedz jaunu e-talonu.”.

Skrundas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja 

L. Robežniece

Paskaidrojuma raksta daļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums 
Skrundas novada pašvaldība, izvērtējot spēkā esošo Skrundas novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošos 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”, 
konstatējusi, ka minētajos noteikumos ir nepieciešami grozījumi, precizējumi, lai nodrošinātu iespēju visiem izglītojamajiem 
nokļūt no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ un lai neierobežotu ar noteiktu datumu transporta biļešu izdevumu kompensācijas 
saņemšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu atsevišķu punktu redakcijas.
3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas štata vietas. Būtiska ietekme uz 

pašvaldības budžetu nav prognozējama, ņemot vērā, ka Skrundas novada pašvaldība līdz šim ir veikusi transporta izdevumu 
kompensēšanu, pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 un pašvaldības 2011. gada 27. 
oktobra domes lēmuma pamata.

4. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

5. Saistošo noteikumu projekta 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projektam nav ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

6. Normatīvie akti, saskaņā ar ku-
riem Saistošie noteikumi sagatavoti 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumiem Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”.

7. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājas lapā internetā un notiks iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018  

“Grozījumi 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””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2018
APSTIPRINĀTI ar Skrundas novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 8.§), PRECIZĒTI ar Skrundas novada domes 28.06.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 7.§)

Nākamais 
Skrundas novada 

pašvaldības 
informatīvais 

izdevums 
tiks izlaists 

7.septembrī
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. 
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 

(t.25708808), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Jūnijs Skrundas vidusskolā
Skolā noslēdzies 2017./2018. mācību gads. Ap-

liecības par vispārējo pamatizglītību saņēmuši 36 
Skrundas vidusskolas 9. klases skolēni. Savukārt 
četrpadsmit 12. klases skolēni 29. jūnijā saņēma 

Notikumu kalendārs 
Skrundā 

28. jūlijā pl. 11.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos notiks draugu 
sacensības pludmales volejbolā 2 : 2. Sacensību vecuma grupas: 1. grupa - zēni 
11- 13 gadi, meitenes 11 - 13 gadi; 2. grupa – jaunieši 14 - 18 gadi, jaunietes 
14 - 18 gadi; 3. grupa - vīrieši 19 + gadi, sievietes 19 + gadi.

3. augustā pl. 18.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos notiks Mix 
komandu sacensības pludmales volejbolā 2 : 2.

11. augustā pl. 10.00 Skrundas visusskolas sporta bāzē notiks Skrundas 
novada 9. atklātās vasaras sporta spēles.

11. augustā ir  simt dienu pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas, 
visā Latvijā un pasaulē pāri pakalniem, jūru un upju krastos, pilsdrupu estrādēs, 
parkos un pļavās tiks rīkota zaļumballe. Pl. 22.00 AICINĀM VISUS  Skrundas 
estrādē uz LATVIJAS SIMTGADES ZAĻUMBALLI, kurā muzicēs grupa 
“Sapņu pietura”. Ieeja – bez maksas.

23. augustā pl. 15.00 parkā aiz Skrundas kultūras nama notiks senioru dārza 
svētki “NĀC PAR PUĶI VAKARĀ...” Līdzi ņemt groziņu un labu garastāvokli. 
Priecāsimies, ja dāmas ieradīsies tērpos ar ziedu motīviem, bet kungi – ar krāšņu 
ziedu dāmām. Ieeja – bez maksas.

26. augustā Skrundas novada Veselības velobrauciens.

Rudbāržos
28. jūlijā pl. 13.00 SIEKSĀTES pamatskolas absolventu, skolēnu, bijušo sko-

lotāju un darbinieku SALIDOJUMS. Informācija pa t. 29459089 (Dzintra Veģe).
4. augustā pl. 10.00 Rudbāržu sporta laukumā notiks “Rudbāržu kauss” 

minifutbolā.
18. augustā  Rudbāržu pagasta sporta svētki.

Raņķos
25. jūlijā pl. 20.00 Sudmalnieku birzī Snēpeles amatierteātra izrāde “Kar-

tupeļu talka”.
28. jūlijā pl. 22.00 Raņķos aiz estrādes, Ventas abos krastos un uz plosta, 

nakts noskaņu koncerts “Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”.
16. augustā tiek organizēta ekskursija uz Lietuvu (Klaipēdas delfinārijs un 

Jūras muzejs, Kuršu kāpa, Nida). Sīkāka informācija pa t. 29359243.
25. augustā pl. 19.00 Raņķu “Sudmalnieku birzī”  Latvijas  simtgadei vel-

tīts  vasaras  noslēguma  koncerts “100 MIRKĻI LATVIJAI” - 10 dziesmas, 
10 liesmas, 10 dejas, 10 dzejas, 10 domas,  10 lomas,  10 vietas, 10 lietas, 10 
deķi, 10 steķi. Koncertā piedalīsies dažādi kolektīvi no Skrundas, Kuldīgas un 
Vaiņodes novadiem. Pl. 21.00 Sudmalnieku birzī vasaras noslēguma zaļumballe 
ar muzikantiem no Bauskas. Ieeja – EUR 3.00.

28. augustā Raņķu pagasta senioru ekskursija uz Spāres muižu, Pāces vilnas 
pārstrādes fabriku, Valdgales dzirnavu apskate u.c.

Nīkrācē
28. jūlijā “Nīkrācei - 765”. Pasākumi visas dienas garumā, vakarā balle kopā 

ar “DUETU SANDRA”. Ieeja – 3.00 EUR.
28. augustā Raņķu pagasta senioru ekskursija uz Spāres muižu, Pāces vilnas 

pārstrādes fabriku, Valdgales dzirnavu apskate u.c.

Vasaras nometnes bērniem
No 16. līdz 20. jūlijam vasaras dienas nometne “Vasaras skoliņa” 

Jaunmuižas pamatskolā. Organizē biedrība “Ventas krasti”, t. 29427990. 
No 23. līdz 29. jūlijam diennakts nometne Īvandē. Organizē Kuldīgas 

novada sporta skola, t. 29284087.
No 30. jūlija līdz 3. augustam Skrundā vasaras dienas nometne 

“Vasaras skoliņa”. Organizē biedrība “Ventas krasti”, t. 29427990. Aici-
nām piedalīties Skrundas novada bērnus no 7 līdz 11 gadu vecumam. 
Tiekamies 30. jūlijā  plkst. 10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē. 
Lūgums pieteikties līdz 27. jūlijam pa t. 29427990 (Inese) vai personīgi 
Skrundas bērnu bibliotēkā kultūras nama 1. stāvā.

No 1. līdz 7. augustam Nīkrācē radošās darbnīcas “Iepazīsti un izzini 
Nīkrāces pagastu!”. Organizē biedrība “Nīkrācnieki”, t. 26665663.

No 6. līdz 10. augustam Skrundā radošās darbnīcas “Skrundas 
ziķeris”. Organizē biedrība “SOMA”, t. 26353621

No 13. līdz 17. augustam norisināsies projekta “Veselības veicināša-
nas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” Nr. 9.2.4.2/16/I/039 - piecas 
dienas nometnes “Veselības Skoliņa”. Šajās nometnēs aicināti piedalīties 
bērni vecumā no 6 - 11 gadiem. Nometnes norisināsies Skrundā, Raņķos, 
Nīkrācē, Rudbāržos un Jaunmuižā piecas dienas no pl.10.00 - 13.00. 
Bērni gūs ieskatu dažādās veselības veicināšanas aktivitātēs. Dalība 
dienas nometnēs ir bezmaksas.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
JĀNIS ŽILINSKIS 02.08.1961. 05.06.2018.
VISVALDIS JĀNIS ROBS 02.08.1950. 06.06.2018.
NELLIJA REIHMANE 09.01.1936. 12.06.2018.
SMAIDONIS STRAZDS 28.12.1926. 23.06.2018.
GENOVAITE ANASTASIJA BERTULE 16.05.1943. 30.06.2018.

Mūžībā pavadīti 5 novada iedzīvotāji

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
Jūnijā Skrundas novadā reģistrēti 6 jaundzimušie - 3 meitenītes - Anna 

un dvīņumāsiņas Gabriela un Karīna - un 3 puisīši - Rafaels, Mikus 
Rihards un Patriks.

Lai dienas pilnas mīlestības un prieka, lai veselība vecākiem un 
mazuļiem!

Laulības noslēdzis 1 pāris.
Lai vasarai līdzi uzzied mūžs!

Nīkrāces bibliotēkā no 16. jūlija 
apskatāma bērnu zīmējumu izstāde 
„Dāvana manam pagastam”.

Antuļu bibliotēka bibliotēkas 
vadītājas atvaļinājuma laikā no 2. 
jūlija līdz 3. augustam slēgta.

Rudbāržu bibliotēka bibliotēkas 
vadītājas atvaļinājuma laikā no 9. 
līdz 20. jūlijam un no 6. līdz 17. 
augustam slēgta.

Raņķu bibliotēka bibliotēkas 
vadītājas atvaļinājuma laikā no 2. 
jūlija līdz 3. augustam slēgta.

Skrundas pilsētas, Skrundas 
bērnu un Nīkrāces bibliotēkas jūlijā 
un augustā strādās ierastā režīmā.

19. jūlijā Skrundas bērnu, 
Skrundas pilsētas un Nīkrāces 
bibliotēkas būs slēgtas. Seminārs 
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

Bibliotēku ziņas 
jūlijā

Kapu svētki
Lēnu Romas katoļu draudzes baznīcas kapos

28. jūlijs 14.00 – dievkalpojums baznīcā
15.00 – kapu svētki kapsētā

Rudbāržu pagasta kapsētās
5. augusts 13.00 – Sprīžu kapos

14.00 – Vecsieksātes kapos
15.00 – Bākūžu kapos

Skrundas pagasta kapsētās
11. augusts 11.00 – Pastaru kapos

12.00 – Klūgu kapos
12. augusts 15.00 – Dobeļu kapos

16.00 – Vadžu kapos

Skrundas pilsētas kapsētās
11. augusts 13.00 – Sila kapos

14.00 – Baznīcas kapos

Raņķu pagasta kapsētās
12. augusts 12.00 – Irbes kapos

13.00 – Priednieku kapos

28. jūlijs
No pl. 10.00 Pa sajūtu taku caur veselības telti pie pagasta pārvaldes
Pie atpūtas centra
11.00 Svētku svinīga atklāšana un ieskandināšana kopā ar Lieģu kapelu “Luste” 
12.00 Liepājas foto entuziastu grupas “Liepājas pozitīvs” svinīga foto izstādes par Nīkrāci “Pietura N 16” atklāšana
12.30 Foto orientēšanās “Vai tu pazīsti Nīkrāci?” starts
Pie saieta nama
No pl.12.00 Dažādas aktivitātes, radošās darbnīcas bērniem
13.00 – 15.00 Putu ballīte
Pie atpūtas centra
13.00 Liepājas vīru ansambļa “Dziedonis” koncerts
14.30 Tikšanās ar bijušajiem Nīkrāces pagasta vadītājiem
15.00 “Smilšu rausis” – I. Kalniņa un citas dziesmas dzied Austrasbērni 
16.30 Foto orientēšanās dalībnieku apbalvošana
17.30 Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši” ar smaidu par pašiem 
pēc A. Zalgaucka darba “Pie psihologa”
19.00 Lielie ziepju burbuļi Nīkrācei par godu (aiz Dzeldas autobusa pieturas)
19.30 Koncerta noslēgumā Snēpeles kapela “Kā ir, tā ir”
22.00 Svētku izskaņā  balle kopā ar “DUETU SANDRA” 
15.00 – 17.00 tiek piedāvāta iespēja apskatīt saieta namu, vēstures istabu, bibliotēku, pamatskolu 
Visu dienu pie pagasta pārvaldes darbosies bufete

atestātus par vispārējo vidējo izglītību un cen-
tralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus. Matemā-
tika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie 
eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās 

izglītības ieguvējiem. 
Divi skolēni kārto-
ja CE bioloģijā, bet 
trīs – fizikā. Kopumā 
vērtējot jauniešu snie-
gumu CE, var secināt, 
ka, rezultāti obligā-
tajos CE un fizikā ir 
augstāki par vidējiem 
rezultātiem valstī.Sa-
līdzinot pēc urbanizā-
cijas ar Rīgas, pilsētu 
un republikas pilsētu 
skolām, angļu valodā 
(64,49%)  nedaudz ze-
māk nekā Rīgas skolās 
(65,30%). Matemāti-
kā un latviešu valodā 
vidējais kopprocents 
augstāks par Rīgas, 
pilsētu un republikas 
pilsētu skolām. Sa-
līdzinot CE vidējos 
rezultātus pa skolu 
tipiem,Skrundas vi-
dusskolas skolēniem 
matemātikā un lat-
viešu valodā vidējais 
kopprocents augstāks 
nekā citās vidusskolās 
un ģimnāzijās Latvijā. 
Fizikas eksāmenā aug-
stākais vidējais rezul-
tāts (48%) sasniegts, 
salīdzinot pēc urbani-
zācijas un vidusskolu, 
ģimnāziju grupā.

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas direktora vietniece Inguna Berga

Nīkrācei - 765


