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Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece, Skrundas 
novada domes priekšsēdētāja

Pasaules ūdens diena Skrundā

Brīvdienu rītā mani modina man mīļa, 
maza cilvēkbērna vārdi “ Dzidi, dzidi 
- putni”. Ieklausos – dzirdu, ka putni 
patiešām čivina kā neprātīgi. Ir taču pa-
vasaris, laiks, kas mūs katru atmodina no 
jauna. Tas rīts mani rosināja domāt par 
to, ka mēs, pieaugušie, esam pie savas 
pasaules lietu kārtības pārāk pieraduši. 
Mēs visu uztveram kā pašsaprotamu – 
dabu, cilvēkus, notikumus. 

Viens no aktuālākajiem notikumiem 
mūsu valstī ir kārtējā administratīvi 
teritoriālā reforma, par kuru Saeimā li-
kumu plānots pieņemt līdz 2020. gada 1. 
jūnijam. Laika mērķi nosprausti neticami 
ātri, sasniedzamie rezultāti un kritēriji 
vēl tiek izstrādāti. Aicinu katru no jums 
padomāt, kāds ieguvums būs tieši jums 
no reformas. Mūsu valstī dzīves kvalitā-
tes uzlabošana bez ekonomikas attīstības 
nav iespējama, bet vai tiešām tā ir iespē-
jama tikai atsevišķās teritorijās? Kurās? 

Aprīlī deputāti un speciālisti piedalī-
sies iedzīvotāju sapulcēs, lai pārrunātu 
aktualitātes mūsu novadā. Tiekoties kopā 
apspriedīsim arī jūsu domas par gaidāmo 
reformu, jo uzskatu, ka tieši iedzīvo-
tāju izšķiršanās, zinot visus reformas 
noteikumus, kritērijus, ieguvumus un 
zaudējumus, jāņem vērā likumprojekta 
virzītājiem un tālāk Saeimā ievēlētajiem 
deputātiem. Gaidīsim informāciju, un vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra solīto viesošanos visos Latvijas 
novados, lai varam izvērtēt. 

Aicinu  piedalīties Skrundas pašvaldī-
bas organizētajā projektu konkursā “Mēs 
Skrundas novadam!”. Iespējams, tas būs 
labs ieguldījums kādai gribētai, bet līdz 
šim nerealizētai idejai. Vēlu uzņēmību 
un veiksmi, jo kopā darbošanās jau 
neprasa daudz, tā nes labas, pozitīvas 
emocijas. Piemēram, Vispasaules ūdens 
dienā, 22. martā, kopā ar Skrundas vidus-
skolas Erasmus+ projekta skolēniem un 
pedagogiem savācām “sivēnu draugu” 
atstātos atkritumus gar mūsu Ventas 
malu. Saule spīd, gruži “lasās”, sarunas 
raisās, un viens zemes stūrītis sakopts.

Lai pavasara atnākšana rosina ne tikai 
darboties, bet arī līdzdarboties un līdzdo-
māt! Kādu brīdi atrast mirkli priekam par 
it kā neko un tai pašā laikā tik svarīgām 
lietām – bērna izbrīnu, vecāku smaidu, 
kolēģu izteiktu jociņu saspringtas darba 
dienas viducī, jo viss, ko darām, paliek 
mūsos un atstāj nospiedumus citos. Cil-
vēks nav dators, fails. Nepatīk, izdzēšu. 
Viss paliek…

Lai pavasaris mūsos modina bērnības 
sajūtu, jaunības degsmi un dod spēku 
novērtēt patieso lietu būtību! Veiksmi 
darbos!

Kopš 1993. gada 22. martā visā 
pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organi-
zācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta 
Pasaules ūdens diena. Tās koordina-
tore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, 
zinātnes un kultūras organizācija 
(UNESCO).

Latvijā Pasaules ūdens diena plaši 
tiek atzīmēta kopš 1996. gada. Tās laikā 
notiek dažādas aktivitātes. Šīs dienas 
mērķis ir veicināt bērnu, jauniešu un 
sabiedrības izpratni par dzeramā ūdens 
nozīmi un ūdens nozīmi vispār, kā arī 
apzināties draudus, kas ietekmē ūdens 
resursu izsīkšanu visā pasaulē.

Pasaules ūdens dienas aktivitātēs 
piedalījās arī Skrundas vidusskolas Eras-
mus+ W.A.T.E.R. projekta komanda, 
kopā 23 skolēni (no 6.-11. klasei) un 6 
pedagogi. Šīs dienas laikā Skrundā tika 
sakopti Ventas krasti. Kopā tika savākti 
11 maisi ar plastmasas un 13 maisi ar 
stiklu un citiem atkritumiem. Pasākumā 
piedalījās arī Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja Loreta Robežniece, kura 
pauda lepnumu par to, ka mūsu novada 
skola piedalās šādā aktivitātē, domājot 
par tīru un sakoptu vidi.

No 2018. gada 1. septembra Skrundas 
vidusskola piedalās Erasmus+ KA229 
skolu apmaiņas partnerības projektā, 
kurš ilgs līdz 2020. gada 31. augustam. 
Tā nosaukums ir „W.A.T.E.R. - World’s 
Attitude to the Treasure - Environment 
and Responsibility” („ŪDENS - pasau-

les attieksme pret dabas dārgumu - vide 
un atbildība”). Tas ir milzīgs izaicinā-
jums visai komandai, jo šajā Erasmus+ 
projektā Skrundas vidusskola darbojas 
ne tikai kā partnere, bet tā ir arī projekta 
koordinatore. Partneri šajā projektā ir 

vidusskolas no četrām brīnišķīgām pil-
sētām un valstīm – Taranto Itālijā, Bafras 
Turcijā, Loulés Portugālē un Chania, 
kura atrodas uz Grieķijai piederošās 
Krētas salas. Pirmā skolēnu mobilitāte 
notika jau 2019. gada februārī Itālijā, 

bet pēdējā ir plānota 2020. gada maijā 
Skrundā.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzlabos grants autoceļus
Skrundas novada pašvaldība infor-

mē, ka līdz 31.05.2019. tiks veikti ceļu 
būves darbi grants autoceļu atsevišķu 
posmu pārbūvei Skrundas novadā.

Ceļu pārbūve tiks īstenota projekta 
“Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, 
Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastos” 
(projekta Nr. 18-02-A00702-000079) 
ietvaros, par kura līdzfinansēšanu no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) 2018. gadā tika 
noslēgts līgums starp Skrundas novada 
pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu 
(LAD).

Informējam, ka uz ceļu pārbūves 
projekta laiku tiks noteikti satiksmes 
ierobežojumi šādos projektā iesaistītajos 
grants ceļu posmos:

“Klūgas-Pikuļi-Jaunmuiža” Skrundas 
pagastā (6229A002) - 4,80 km;

“Zaļumi-Nomaļi” Rudbāržu pagastā 
(6282B009) – 2,72 km;

“Nīkrāce-Priežkrogs” Nīkrāces pagas-
tā (6268A001) – 6,48 km;

“Gulbji-Priednieki” Raņķu pagastā 
(6278B001) – 0,98 km.

Satiksmes dalībniekus lūdzam pie-
vērst uzmanību šajos ceļu posmos 
noteiktajām izmaiņām satiksmes orga-
nizācijā un ievērot uz būvdarbu laiku 
izvietotās ceļa zīmes. Lauksaimniekus 
un mežsaimniekus lūdzam laikus plānot 
tehnikas pārvietošanos pa minētajiem 
ceļu posmiem, ievērojot ar ceļu pārbūves 
darbiem saistītos satiksmes ierobežo-
jumus.

Piedalies projektu konkursā 
“Mēs Skrundas novadam!”

Skrundas novada pašvaldība iz-
sludina atklātu projektu konkursu 
“Mēs Skrundas novadam!”. Projektu 
konkursā finansiāli tiks atbalstītas 
iedzīvotāju idejas, kuras paredz 
uzlabot un pilnveidot Skrundas no-
vada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un 
apkārtējo vidi.

Projektu pieteikumus var iesniegt 
nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, 
nodibinājumi un reliģiskas organizā-
cijas), kā arī neformālas iedzīvotāju 
grupas (vismaz 5 fiziskas personas – 
Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, 
pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, 
daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku 
grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu 
kopa u.tml.).

Projektu konkursā pieejamais kopējais 
finansējums ir 4000,00 (četri tūkstoši) 
EUR. Līdzekļu sadalījums projektiem 
tiek veikts konkursa kārtībā atbilstoši 
pašvaldības apstiprinātajiem projektu 
vērtēšanas kritērijiem. Viena projekta 
realizācijai pieejamais pašvaldības at-
balsts – līdz 500,00 (pieci simti) EUR.

Projektu konkursa nolikums un vēr-
tēšanas kritēriji ir publicēti pašvaldības 
mājas lapā www.skrunda.lv, sadaļā 
„Projekti”.

Projekta pieteikumus pieņem 
Skrundas novada pašvaldības 

apmeklētāju apkalpošanas centrā, 
Raiņa ielā 11, Skrundā, no 8. aprīļa 

līdz 8. maijam plkst. 17.00.

Iedzīvotāju sapulces
Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar 

Skrundas novada domes deputātiem 
un pašvaldības speciālistiem.
9. aprīlis pl. 17.30 Jaunmuižas 

pamatskolā;
10. aprīlis pl. 16.00 Lēnās 

un pl. 17.30 Nīkrāces atpūtas centrā;
11. aprīlis pl. 17.30 Pumpuros;

16. aprīlis pl. 16.15 Plostniekos; 
pl. 17.15  Kušaiņos pie trenažieriem; 

pl. 18.00 Ciecerē pie veikala.

10. aprīlī pl.17.30
Projekta “Veselības veicināšanas 

pasākumi Skrundas novadā 1. kārta “ 
Nr.9.2.4.2/16/I/039 ietvaros Skrundas 

vidusskolā - nodarbība vecākiem, 
pedagogiem un interesentiem 

(reproduktīvās veselības veicināšana). 
Tēma: “Ko jaunietim par ķermeni un 

attiecībām iemāca sociālie tīkli un neiemāca 
skola un vecāki?”
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Aicina ekskursijā
Aizsākot jaunu tradīciju, aicinām 

iedzīvotājus pieteikties braucienam, 
lai iepazītos ar aktualitātēm novadā. 
Kopā ar domes priekšsēdētāju Lore-
tu Robežnieci būs iespēja apmeklēt 
iestādes, uzzināt vairāk par novadā 
īstenotajiem projektiem un plānota-
jiem darbiem. Braucienā dosimies 
25. aprīlī pl. 14.00. Pieteikties līdz 
18. aprīlim pa t. 25708808 vai e-
pastu iveta.rozenfelde@skrunda.lv.

Ja vēlas pārtraukt 
apkuri

SIA “Skrundas komunālā saimnie-
cība” atgādina – ja iedzīvotāji vēlas 
pārtraukt apkures sezonu, nepiecie-
šams: 1) iesniegt iesniegumu SIA 
“Skrundas komunālā saimniecība” 
birojā, norādot apkures pārtrauk-
šanas datumu; 2) iesniegumā jābūt 
dzīvokļu īpašnieku (Skrundas nova-
da pašvaldības dzīvokļiem – īrnieku) 
parakstiem vismaz 50% + 1 balss 
apmērā no kopējā dzīvokļu īpašumu 
skaita dzīvojamā mājā, kuri piekrīt 
apkures sezonas pārtraukšanai.

Vecāku kopsapulce
Skrundas vidusskolas adminis-

trācija aicina skolēnu vecākus un 
citus interesentus 10. aprīlī pl. 17.00 
Skrundas vidusskolas aktu zālē 
uz vecāku kopsapulci. Pēc vecāku 
sapulces vecākiem un skolotājiem 
tiek piedāvāta iespēja noklausīties 
biedrības “Papardes zieds” lekci-
ju “Ko jaunietim par ķermeni un 
attiecībām iemāca sociālie tīkli un 
neiemāca skola un vecāki?”. Pēc 
lekcijas būs iespēja individuāli tik-
ties ar skolotājiem.

Par Skrundas karogu
Iedzīvotājus, kuriem interesē iegā-

dāties Skrundas karogu, aicinām līdz 
18. aprīlim sazināties ar biedrības 
“Skrundas klēte” vadītāju Zani Eglīti 
pa t.  26665874.

Par kapu nomu
SIA “Skrundas komunālā saim-

niecība” informē, ka, pamatojoties 
uz Satversmes tiesas 2019. gada 5. 
marta spriedumu, tiek atcelta maksa 
par kapavietas ierādīšanu un nomu 
Skrundā Sila un Baznīcas kapos. Arī 
turpmāk par kapavietas ierādīšanu 
sazināties ar SIA “Skrundas komu-
nālā saimniecība” kapu pārzini Ritu 
Apermani (t. 26795981).

Lielā Talka Skrundas 
novadā

Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī 
un tajā aicināsim cilvēkus ne tikai 
vākt atkritumus, bet arī tos vācot 
šķirot. Skrundas novadā talkot gri-
bētāji  tiek aicināti 27. aprīlī pl. 9.00 
pulcēties

Skrundā pie kultūras nama vai 
Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos pie 
pagastu pārvaldes. Informācija par 
plānotajiem darbu veidiem tiks pa-
ziņota Skrundas novada mājas lapā 
www.skrunda.lv.

R.Paula koncerts
Sākusies biļešu tirdzniecību uz R. 

Paula un A. Bērziņa koncertu “Es 
šonakt sēdēšu uz jumta”, kurš no-
tiks 10.05.2019. pl. 19.00 Skrundas 
kultūras namā. Biļetes var iegādāties 
tikai Skrundas kultūras namā, bērnu 
bibliotēkā. Biļešu cena – 12,00 EUR. 
Skaits ļoti ierobežots, tāpēc pastei-
dzies un nenokavē!

Pagastu ziņas
Raņķu pagastā

Marts Raņķos sākās ar Kalvenes kultūras nama dramatiskā kolektīva A. Niedz-
viedža lugas  “Dūdene zin” izrādi. 8. marta vakarā Ēriks Loks priecēja ar koncertu 
“Iedomu durvis”. Savukārt 9. marta rītā raņķenieces tika pulcinātas uz sportiskām 
aktivitātēm ar devīzi “Paspēj uz seriālu!”. Tika apspēlēts, kā tiekam galā ar rīta 
saimnieciskajiem darbiem. 

Martā turpinājām kopt ceļmalu grāvjus, tika sakopta “Irbes” kapsēta, kurā bija 
sakrituši vēja lauztie zari.  Novērsām  daudzdzīvokļu mājas apkures sistēmas bojā-
jumus. Mēneša beigās uzsākta ceļu greiderēšana.

Raņķu amatierteātris ar lugu “Pagasta nabags” viesojās Valtaiķu pansionātā un 
Snēpeles kultūras namā, kā arī  gatavoja Teātra dienas pasākuma mājas uzdevumu  
- fragmentu no pasakas “Trīs sivēntiņi”. Raņķu bibliotēkā skatāma raņķenieku foto 
izstāde.

Dienu pirms komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas, 24. martā, Raņķos 
viesojās  Jaunlutriņu amatierteātris ar Daces Judinas lugu “Septiņi vakari”. Tā bija 
patiesa vēstures stunda par latviešu dzimtas likteni no zemes dalīšanas laikiem līdz 
mūsdienām. Pēc izrādes  likteņu stāsti turpinājās pie represēto piemiņas akmens.

Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Nīkrāces pagastā
Atpūtas centrā notika Leļļu darbnīca, kur dalībnieki mācījās no kaprona zeķēm 

veidot mīļas dāvaniņas, ko dāvināt draugiem un radiem. Nīkrāces amatierteātris “Bri-
nida” skatītājus iepriecināja ar Ritas Missūnes komēdijas „Dāvana tantei” pirmizrādi.

3. martā Lēnās pie O.Kalpaka memoriālās sienas notika svinīgs pasākums – pie-
miņas brīdis, kur zemessargi nodeva zvērestu, savukārt jaunsargi nodeva svinīgu 
solījumu. Pasākumā muzicēja vīru vokālais ansamblis “Vecie zēni” un NBS štāba 
orķestris. Pasākums noslēdzās ar salūtu. 25. martā Lēnās pie piemiņas akmens notika 
atceres brīdis komunistiskā genocīda upuriem.

Nīkrāces bibliotēkā martā turpinājās sadarbība ar Nīkrāces pamatskolu un notika 
tematiskās nodarbības skolēniem, savukārt mazākie bērni bibliotēkā izvēlējās sev 
mīļākās grāmatiņas. Bibliotēkā varēja skatīt Santas Knopkenas un Dainas Puškarevas 
krūzīšu kolekcijas. 

Aicinām pagasta iedzīvotājus piedalīties Lielajā Talkā. Kopīgi uzstādīsim bērnu 
rotaļu laukuma elementus. Pagasta sportistus un skolēnus aicinām piedalīties Nīkrā-
ces pamatskolas basketbola laukuma sakopšanā.  Sakopsim savu māju pagalmus 
un pagasta teritoriju!

Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Ilona Rītiņa

Kā parūpēties par 
ugunsdrošību savās mājās?
Personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos 

vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku. Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir jārūpējas par ugunsdrošību 
ne tikai savā dzīvoklī, bet arī mājas koplietošanas telpās. Lai 
samazinātu ugunsnelaimes risku, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iedzīvotājiem ir jāievēro noteikumi:

• Bēniņos un pagrabā neglabāt degtspējīgus priekšmetus  
un telpas turēt slēgtas, lai nepieļautu nepiederošu personu 
iekļūšanu;

• Neaizkraut ar priekšmetiem koplietošanas telpas un 
evakuācijas ceļus;

• Ievērot smēķēšanas aizliegumu koplietošanas telpās;
• Ja tiek izmantota gāze, tvaika nosūcējs nedrīkst būt 

pievienots vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem par 

ugunsdrošības jautājumiem 
vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.

2019. gada traktortehnikas un tās 
piekabju ikgadējās valsts tehniskās 

apskates laiki un vietas Skrundas novadā
• Dzelda - “Rītumi” 10. jūlijā pl. 13.00 un 21. augustā pl. 11.00.
• Lēnas - “Lēnu centrs” 10. jūlijā pl. 14.00 un 21. augustā 
pl. 13.00.
• Sieksāte - “Dravnieki” (pie darbnīcām) 15. aprīlī pl. 14.30 un 

19. augustā pl. 14.00.
• Rudbārži - Darbnīcas iela 5 15. aprīlī pl. 13.00, 3. jūnijā 
pl. 14.00 un 11. jūlijā pl. 13.00.
• Jaunmuiža - Jaunmuižas iela 3 (pie darbnīcām) 15. aprīlī 
pl. 11.00 un 10. jūlijā pl. 11.00.
• Skrunda - Brīvības iela 4 3. jūnijā pl. 11.00.

Tālrunis 29425676, 29920594, 
e-pasts: kuldiga@vtua.gov.lv 

vai www.vtua.gov.lv

Uzlabotas iespējas 
meklēt traktortehnikas 
valsts tehnisko apskati

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) ir izveidojusies 
interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti traktortehnikai, kurā jebkurš 
interesents var meklēt tehniskās apskates vietu un laiku iespējami tuvu trak-
tortehnikas atrašanās vietai.

Kartē ir iespēja izvēlēties vēlamo atrašanās punktu, uz kura uzklikšķinot atvēr-
sies papildu skaidrojošā informācija. Katram norādītajam punktam ir pievienotas 
koordinātes, lai ērtāk apskates vietu ir meklēt meklēšanas aplikācijā.

Karti ir iespējams palielināt un samazināt līdz sev vēlamajam skatam, tās kreisajā 
augšējā stūrī ir iespēja meklēt pēc vēlamās adreses vai sev interesējošā laika, bet pēc 
tam piemeklēt tuvāko norādīto apskates vietu. Vai arī sazināties ar apskates veicēju 
punktos norādītajā kontaktinformācijā.

Atgādinām, ka tehniskā apskate, ārpus birojam piegulošās teritorijas, tiek veikta 
iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai pēc iepriekš saplānota izbraukuma 
grafika. Ar tehniskās apskates izbraukuma grafiku var iepazīties VTUA tīmekļa viet-
nē, sadaļā “Tehniskās apskates” (http://www.vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/
statiskas-lapas/tehniskas-apskates?nid=2667#jump) vai novada pašvaldībā (klientu 
apkalpošanas centros, preses izdevumos, tīmekļa vietnē).

VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var 
ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.

Traktortehnikas īpašniekus aicinām taupīt savu laiku un izmantot interaktīvu valsts 
tehniskās apskates rīku/karti ikdienas darbu plānošanā.

Informāciju sagatavoja:
Jānis Mergups-Kutraitis,

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists
tālr.67027279, 26397648, e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv

69% iedzīvotāju novērtē viedā 
elektroenerģijas skaitītāja 

priekšrocības un saimnieko gudri
Jau vairāk nekā pusei Latvijas ir uzstādīti viedie elektroenerģijas skaitītāji un 

69% mājsaimniecību atzīst, ka viena no vērtīgākajām viedā elektrības skaitītāja 
priekšrocībām ir attālināta skaitītāju rādījumu nolasīšana. Klienti viedā skaitītāja 
iespējas izmanto sava elektrības rēķina samazināšanai, jo skaitītājs ir izcils palīgs, 
lai analizētu elektrības patēriņu un pievērstu uzmanību elektroiekārtām, kuras 
visvairāk to patērē. Ar viedā elektrības skaitītāja palīdzību klienti var mainīt savus 
elektrības lietošanas paradumus un samazināt maksājumus. Savu elektrības patēri-
ņu diennakts griezumā klienti var ērti jebkurā laikā apskatīt klientu portālā e-st.lv.

AS “Sadales tīkls” darbinieki ik minūti uzstāda divus viedos elektrības skaitītājus un 
visā Latvijā tie ir ieviesti jau vairāk nekā 550 000 pieslēgumos. Skrundas novadā no 
visiem elektroenerģijas skaitītājiem 49% ir viedie skaitītāji un plānots, ka visos klientu 
objektos viedos skaitītājus AS “Sadales tīkls” uzstādīs līdz 2022.gadam.

Lai gan pastāv mīts, ka rēķinu par elektrību nevar ietekmēt, tomēr mūsu klientu 
pieredze apliecina, ka, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, novērtējot un mainot 
savus elektrības lietošanas paradumus, ir iespējams samazināt elektrības rēķinu. SKDS 
veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti1 rāda ka, lai samazinātu elektrības patēriņu, 61% 
aptaujāto iedzīvotāju izslēdz elektroierīces, kad tās netiek lietotas, un 59% respondentu 
ir nomainījuši vecas elektroierīces ar lielu elektroenerģijas patēriņu pret jaunām - energo-
efektīvākām. Izcils palīgs elektrības patēriņa analīzei ir viedais elektroenerģijas skaitītājs. 
AS “Sadales tīkls” aicina izmantot viedā skaitītāja priekšrocības un saimniekot gudri, jo 
tā ir iespēja samazināt maksājumus par elektrību. 

Viena no vērtīgākajām viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocībām, kuru pozitīvi 
novērtē 69% no aptaujas dalībnieku, ir attālināta rādījumu nolasīšana. Līdz ar šo priekš-
rocību klientiem katru mēnesi vairs nav jāsatraucas par savlaicīgu skaitītāja rādījuma 
nodošanu. Skaitītājs katra mēneša pēdējā datumā, pusnaktī, fiksē elektrības patēriņu un 
nosūta to klienta elektroenerģijas tirgotājam. Šo priekšrocību novērtē arī Rucavas novada 
zemnieku saimniecības “Timbras” īpašniece Aija Dejus, jo īpašumā viens no diviem skai-
tītājiem ir viedais elektroenerģijas skaitītājs: “Es ar nepacietību gaidu, kad AS “Sadales 
tīkls” mums uzliks arī otru viedo skaitītāju, lai man tur katra mēneša beigās nav jāiet 
nolasīt rādījumus. Tur gan patēriņš ir minimāls, taču tik un tā tos rādījumus ik mēnesi 
ir jānolasa un jānodod. Nekādas īpašas pūles jau tas neprasa, bet tāpat tas aizņem laiku, 
un savā ziņā tas rada neērtības - jāņem papīrs un pildspalva līdzi, brilles, jāiet aptuveni 
kilometru līdz tam skaitītājam. Un tā jau arī notiek - cilvēki ļoti ātri pierod pie ērtībām, 
ar viedo skaitītāju pašam vairs nekas nav ne jāskatās, ne kaut kur jāziņo”.

Ja īpašumā ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, klienti var sekot līdzi sava 
mājokļa elektrības patēriņam katrā diennakts stundā. Datus ātri un ērti var apskatīt sava 
tirgotāja vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. Viedais skaitītājs ir labs palīgs 
gadījumos, kad krasi pieaudzis patēriņš. Novērtējot un analizējot patēriņa datus, var viegli 
izsecināt, kuru elektroiekārtu darbināšanai nepieciešams visvairāk elektroenerģijas, cik 
daudz elektrības elektroiekārtas patērē jūsu prombūtnes laikā vai kuras elektroiekārtas 
ir bojātas. Piemēram, aizkaļķojies ūdens sildītājs (boileris) vai ar 1 cm biezu ledus kārtu 
pārklājies ledusskapja dzesēšanas elements patērē vismaz par 10% vairāk elektroenerģijas. 

Viedais elektroenerģijas skaitītājs veic elektrības patēriņa uzskaiti no brīža, kad tas 
ir uzstādīts, tomēr klientiem jāņem vērā, ka attālinātajai datu nolasīšanas sistēmai AS 
“Sadales tīkls” tos pieslēdz pakāpeniski, kas var aizņemt vairākus mēnešus. Brīdī, kad 
visas viedā skaitītāja sniegtās priekšrocības stāsies spēkā, klienti saņems informāciju no 
AS “Sadales tīkls” vai sava elektroenerģijas tirgotāja - SMS, e-pastu vai pasta vēstuli. Bet 
kamēr šo informāciju klients nav saņēmis, skaitītāju rādījumi jānodod ierastajā kārtībā. 

Uzstādot viedos elektroenerģijas skaitītājus, AS “Sadales tīkls” savus pakalpojumus 
klientiem var sniegt daudz ātrāk, piemēram, kad nepieciešams klienta īpašumā atjaunot 
vai pārtraukt elektroapgādi. Ja līdz viedā skaitītāja uzstādīšanai klientam pakalpojums 
bija jāgaida līdz pat piecām darba dienām, tad pēc viedā skaitītāja uzstādīšanas klien-
tiem vairs nav jāgaida, kad fiziski ieradīsies uzņēmuma darbinieks, bet elektroapgādes 
pārtraukšanu un atjaunošanu AS “Sadales tīkls” darbinieks veic attālināti - ar vienu 
datorpeles pogas klikšķi.

Atzinīgi novērtējot viedā skaitītāja priekšrocības, klientu interese pēc viedā elektroener-
ģijas skaitītāja ir ļoti augsta. Tādēļ, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, AS “Sadales tīkls” 
šogad uzstādīs lielāko viedo elektroenerģijas skaitītāju apjomu gadā - 150 tūkstošus. Ja 
klientam rodas interese – vai viedais skaitītājs viņa īpašumā tiks uzstādīts šogad – to ērti 
var uzzināt, autorizējoties klientu portālā www.e-st.lv. Viedos elektroenerģijas skaitītājus 
AS “Sadales tīkls” uzstāda saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu vienas transformatora 
apakšstacijas ietvaros. Tas nozīmē, ka viedie skaitītāji netiek uzstādīti atsevišķiem ob-
jektiem vai pēc klienta pieprasījuma.

Novērtējot, cik liela nozīme mūsdienās ir savlaicīgai un operatīvai komunikācijai, 
informāciju par plānoto viedā skaitītāja uzstādīšanu klienti saņems SMS vai e-pasta veidā, 
vai AS “Sadales tīkls” darbinieks ar klientu sazināsies pa tālruni. Savukārt pēc skaitītāja 
nomaiņas klients saņems informāciju par noņemtā un uzstādītā skaitītāja rādījumiem. Lai 
klienti vienmēr būtu informēti par visiem ar elektroapgādi saistītiem jautājumiem savā 
īpašumā, AS “Sadales tīkls” aicina nepieciešamības gadījumā klientu portālā www.e-st.
lv atjaunot savu kontaktinformāciju.

Papildu informācija: Tatjana Smirnova AS „Sadales tīkls” preses sekretāre
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Skrundā, Skrundas novadā 2018. gada 25. oktobris Nr. 8/2018
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Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
kārtību Skrundas novada pašvaldības 
(turpmāk tekstā – Pašvaldība) adminis-
tratīvajā teritorijā, teritorijas dalījumu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
zonās, prasības atkritumu savākšanai, 
pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai 
un uzglabāšanai, kārtību, kādā veicami 
maksājumi par šo atkritumu apsaim-
niekošanu un atbildību par šo saistošo 
noteikumu neievērošanu.

2. Šie noteikumi attiecas uz visām 
personām pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

3. Šo noteikumu mērķi ir:
3.1. noteikt pašvaldības administratī-

vajā teritorijā tādu atkritumu apsaimnie-
košanas  kārtību, kas aizsargā cilvēku 
dzīvību un veselību, vidi un personu 
mantu;

3.2. veicināt atkritumu apsaimnieko-
šanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu 
un šķirošanu, lai samazinātu atkritumu 
poligonā apglabājamo atkritumu dau-
dzumu un veicinātu atkritumos esošo 
materiālu atkārtotu izmantošanu;

3.3. novērst vides piesārņojumu ar 
atkritumiem;

3.4. veicināt atkritumu rašanās no-
vēršanu

4. Šajos noteikumos lietotie termini 
atbilst terminiem Atkritumu apsaimnie-
košanas likumā noteiktajiem terminiem.

5. Šo noteikumu izpratnē lietotie 
termini:

5.1. pašvaldība – Skrundas novada 
pašvaldība,

5.2. mājsaimniecība – atkritumu ra-
dītāja (fiziskās personas) deklarētā vai 
faktiskā dzīvesvieta,

5.3. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, 
kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst 
ievietot sadzīves atkritumu konteineros 
(mēbeles, matrači, riepas, liela izmēra 
sadzīves tehnikas priekšmeti, to iepako-
jums un citi tamlīdzīgi atkritumi),

5.4. būvniecības atkritumi – būvdarbu 
veikšanas procesā radušies ražošanas at-
kritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie 
akti par būvniecībā radušos atkritumu 
un to pārvadājumu uzskaites kārtību 
(mājsaimniecībā radītie būvniecības 
atkritumi).

6. Skrundas novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā ir viena atkritumu 
apsaimniekošanas zona. 

7. Skrundas novada administratīvajā 
teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves at-
kritumi, kuri nav izmantojami pārstrādei, 
reģenerācijai vai atkārtotai izmantoša-
nai, nogādājami un apglabājami sadzīves 
atkritumu poligonā “Ķīvītes”. 

8. Atkritumu radītājiem un valdītājiem 
ir pienākums iesaistīties pašvaldības 
noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā, to iesaisti apliecina ar atkritu-
mu apsaimniekotāju, kurš tiek izvēlēts 
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 18. pantā noteikto kārtību, no-
slēgts līgums. 

9. Atkritumu apsaimniekošanas līgu-
ma sagatavošanas, kā arī izpildes un kon-
troles vajadzībām atkritumu radītāja vai 
valdītāja pienākums ir sniegt atkritumu 
apsaimniekotājam (pēc  pieprasījuma) 
informāciju par  apsaimniekojamajā 
īpašumā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu vai 
tajā veiktās komercdarbības (saimnie-
ciskās darbības) raksturojošos lielumus. 

10. Uzsākot pašvaldības teritorijā 
komercdarbību (saimniecisko darbību), 
komersanta (uzņēmēja) pienākums ir 
ne vēlāk kā viena mēneša laikā noslēgt 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par 
atkritumu apsaimniekošanu. 

11. Atkritumu radītāja vai valdītāja 
pienākums ir normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc 
nekustamā īpašuma pārņemšanas īpa-
šumā, valdījumā vai lietošanā, noslēgt 
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju.

12. Sadzīves atkritumu savākšana no-
tiek atkritumu konteineros vai marķētos 
priekšapmaksas maisos, atbilstoši no-
slēgtajam līgumam ar atkritumu apsaim-
niekotāju. Atkritumu konteineri var būt 
pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāja 
vai arī atkritumu radītāja īpašums.

13. Informāciju par atkritumu kon-
teineru krāsu un marķējumu, dalīto 
atkritumu konteineru novietošanas vie-
tām, šo konteineru lietošanas kārtību un 
konteineros ievietojamo atkritumu veidu 
sagatavo atkritumu apsaimniekotājs. Šī 
informācija publicējama pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Skrunda no-
vads”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.
skrunda.lv, atkritumu apsaimniekotāja 
tīmekļa vietnē ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pirms konteineru uzstādīšanas. 
II. Pašvaldības 
kompetence atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizēšanā

14. Pašvaldība:
14.1. organizē un kontrolē atkritumu 

apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkri-
tumu apsaimniekošanas jomā, atkritumu 
apsaimniekošanas  valsts plānu un šiem 
saistošajiem noteikumiem;

14.2. publisko iepirkumu vai publisko 
un privāto partnerību regulējošos norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas 
atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks 
sadzīves atkritumu un mājsaimniecībā 
radīto būvniecības atkritumu apsaim-
niekošanu, slēdzot ar to līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu;

14.3. pieņem lēmumu par pašvaldības 
administratīvās teritorijas dalījumu  
apsaimniekošanas zonās, ja tas nepiecie-
šams;

14.4. organizē atkritumu dalītu vāk-
šanu savā administratīvajā teritorijā 
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas 
valsts plānam un normatīvajiem aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas jomā;

14.5. nosaka kārtību, kādā veicami 
maksājumi par atkritumu apsaimnie-
košanu;

14.6. nosaka sadzīves atkritumu sa-
vākšanas kārtību;

14.7. savas kompetences ietvaros pie-
ņem lēmumu strīdus gadījumos starp at-
kritumu radītājiem un apsaimniekotāju.
III. Atkritumu radītāju 
un valdītāju pienākumi, 
tiesības

15. Atkritumu radītāju pienākumi ir:
15.1. iekļauties pašvaldības kopējā 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā  atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un šiem saistošajiem noteiku-
miem;

15.2. noslēgt līgumu par sadzīves at-
kritumu savākšanu ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, kas noslēdzis līgumu ar 
pašvaldību par atkritumu apsaimnieko-
šanu  pašvaldības administratīvajā 
teritorijā;

15.3. savākt un nogādāt atkritumus 
līgumā norādītajā vietā, sašķirot sadzīves 
un būvniecības atkritumus to rašanās 
vietā;

15.4. nodrošināt lielgabarīta atkritumu 
(mēbeles, matrači, riepas, liela izmēra 
sadzīves tehnikas priekšmeti, to iepako-
jums un citi tamlīdzīgi atkritumi) nogā-

dāšanu uz šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumu, pārstrādes vietām vai sadzīves 
atkritumu apglabāšanas poligonu ar savu 
transportu vai izmantojot atkritumu ap-
saimniekotāja pakalpojumus;

15.5. izmantot uzstādītos atkritumu 
konteinerus tikai paredzēto atkritumu 
savākšanai;

15.6. ievietot asos atkritumus kon-
teinerā tā, lai izvairītos no kaitējuma 
cilvēku veselībai un atkritumu iekārtu 
bojājumiem.

16. Bioloģiski noārdāmos atkritumus, 
tai skaitā, dārzu vai parku atkritumus 
(lapas, zarus, koksnes atkritumus, u.c.) 
ir atļauts kompostēt sava nekustamā 
īpašuma vai lietojuma teritorijā vai īpaši 
norādītās vietās, ja tas nerada draudus 
cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un 
personu mantai.

17. Dzīvojamo māju, sabiedrisko 
objektu, darījumu (komerciālās), jauk-
tas dzīvojamās un darījumu (komer-
ciālās), ražošanas, mazdārziņu terito-
rijās bioloģiski noārdāmos dārzu vai 
parku atkritumus, kurus nav iespējams 
kompostēt, piemēram, zarus, koku un 
krūmu atgriezumus drīkst dedzināt ne-
lielos daudzumos ugunskuros, māju un 
āra kurtuvēs, ievērojot ugunsdrošības 
noteikumus, neradot draudus cilvēku 
dzīvībai, veselībai, personu mantai, 
nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un 
apstādījumiem. Turklāt organisko at-
kritumu dedzināšana ir pieļaujama tikai 
nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā 
valdītāja vai lietotāja klātbūtnē.

18. Fiziskām un juridiskām personām 
aizliegts:

18.1. izmest atkritumus jebkurā to 
savākšanai neparedzētā vietā;

18.2. savā vai citas personas īpašumā 
ierīkot jebkādas atkritumu izgāztuves, 
ierakt atkritumus, kā arī dedzināt tos, 
izņemot Noteikumu 18. punktā paredzē-
tos gadījumus, ja  tas var radīt kaitējumu 
cilvēku veselībai, apkārtējai videi un 
personu īpašumam;

18.3. atbrīvoties no radītajiem vai 
savāktajiem atkritumiem citu personu 
īpašumā vai lietošanā esošos konteineros 
nešķirotajiem sadzīves atkritumiem;

18.4. ievietot atkritumu konteineros 
atkritumus vairāk, nekā to paredz kontei-
nera  tilpums, kā arī novietot atkritumus 
ārpus konteineriem.

19. Priekšlikumi atkritumu apsaim-
niekošanas uzlabošanai, sūdzības par 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par 
šo noteikumu neievērošanu adresējami 
pašvaldības izpilddirektoram.
IV. Nekustamā 
īpašuma lietotāja, 
valdītāja, īpašnieka 
vai apsaimniekotāja 
pienākumi

20. Nekustamā īpašuma lietotājam, 
valdītājam, īpašniekam vai nomnie-
kam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti 
sadzīves atkritumi, ir pienākums nodro-
šināt vietu atkritumu konteineram vai 
marķētiem priekšapmaksas maisiem un 
atkritumu apsaimniekotāja specializētā 
transportlīdzekļa piekļuvi sadzīves 
atkritumu konteineru novietošanas 
vietā, novietojot atkritumu konteinerus 
vai marķētos priekšapmaksas maisus 
piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja 
objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, 
atkritumu konteineru iztukšošanas (mar-
ķēto priekšapmaksas maisu savākšanas) 
dienā  sadzīves atkritumu konteinerus 
vai atkritumu maisus no īpašumu pa-
galmiem pārvieto specializētajiem trans-

portlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā 
vietā, kur tie netraucē gājēju un trans-
portlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, 
lai pēc atkritumu izvešanas konteineri 
tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajā 
atrašanās vietā.

21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs:

21.1. iesaistās pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām;

21.2. slēdz līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu, ņemot vērā īpašumā 
radīto atkritumu daudzumu (apjomu); 

21.3. nodrošina, lai atkritumi netiktu 
uzkrāti ārpus atkritumu konteineriem;

21.4. saskaņo ar pašvaldību atkritumu 
konteineru novietošanas vietas un dizai-
nu, ja tie ir attiecīgās personas īpašums 
un atrodas publiski redzamās vietās;

21.5. iesaistās dalītā sadzīves atkri-
tumu sistēmā atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un atkritumu apsaimniekoša-
nas valsts plānam;

21.6. pieprasa atkritumu apsaimnieko-
tājam vai pats nodrošina atkritumu sa-
vākšanai  nepieciešamo konteineru 
skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu 
daudzumu un konteineru iztukšošanas 
biežumu;

21.7. uztur īpašumā vai valdījumā 
esošos konteinerus lietošanas kārtībā, 
nodrošina konteineru lietošanas atbilstī-
bu atkritumu apsaimniekotāja prasībām, 
kas noteiktas līgumā par atkritumu 
apsaimniekošanu;

21.8. nodrošina citu atkritumu veidu 
(piemēram, lielu izmēru atkritumu, 
būvniecības atkritumu, mēbeļu, matraču, 
liela izmēra sadzīves tehnikas, māj-
saimniecības priekšmetu, iepakojumu 
u.tml.) nogādāšanu uz šķiroto atkritu-
mu laukumiem, pārstrādes vietām vai 
sadzīves atkritumu poligoniem ar savu 
transportlīdzekli vai izmantojot atkritu-
mu apsaimniekotāja pakalpojumus par 
atsevišķu samaksu.

22. Sezonāla rakstura nekustamā 
īpašuma, kurā nav deklarēta neviena 
persona, īpašniekam, valdītājam vai 
lietotājam, vai šo personu pilnvarotam 
apsaimniekotājam ir iespēja iegādāties 
pašvaldības noteiktā vietā sadzīves 
atkritumiem paredzētos marķētos priekš-
apmaksas maisus, ja netiek izmantots at-
kritumu konteiners, saņemot informāciju 
par to novietošanas iespējām noteiktās 
atkritumu savākšanas vietās pašvaldības 
teritorijā (skat. pielikumu).

23. Nekustamā īpašuma īpašnieks, 
valdītājs vai lietotājs līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, saskaņā ar pašvaldī-
bas atzinumu, var neslēgt, ja nekustamā 
īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras 
nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju 
vai pārvietojamu konstrukciju, vai arī 
nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas 
netiek apdzīvotas vai tajās netiek veikta 
saimnieciskā darbība.

24. Papildus šo noteikumu 23. un 
24. punktā noteiktajam, daudzdzīvokļu 
māju īpašnieki vai apsaimniekotāji pēc 
saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju izveido 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
pieejamā vietā atkritumu konteineru 
novietošanas vietas, kas paredzētas sa-
dzīves atkritumu savākšanai, nodrošina 
tajās tīrību un kārtību, kā arī konteineru  
iztukšošanas dienās nodrošina speciali-
zētajiem transporta līdzekļiem piekļū-
šanu konteineriem saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu.

25. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās, noslēdzot dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanas līgumu ar 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas namu 
apsaimniekotāju, var deleģēt savu atbil-
dību par radīto atkritumu savākšanu ne-
kustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās 
telpas) namu apsaimniekotājam. Šādos 
gadījumos namu apsaimniekotājs slēdz 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par 
atkritumu savākšanu un izvešanu no tā 
pārvaldībā esošā nekustamā īpašuma.

26. Dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts 
apsaimniekotājs, savstarpēji vienojas 
par atkritumu savākšanu ar noteikumu, 
ka maksājumu atkritumu apsaimniekotā-
jam par atkritumu savākšanu no iepriekš 
norādītajiem īpašumiem veic viena per-
sona, ar kuru atkritumu apsaimniekotājs 
slēdz līgumu par atkritumu izvešanu. 
Ja iepriekš norādīto īpašumu īpašnieki, 
valdītāji vai lietotāji nav vienojušies par 
atkritumu savākšanu no to īpašumos 
radītajiem atkritumiem un norēķinu kār-
tību, tad līgumu par atkritumu izvešanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju slēdz katra 
minētā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai 
lietotājs. 
V. Publiskas nozīmes 
objektu un teritoriju 
īpašnieku 

vai lietotāju pienākumi un atbildība
27. Publiskas nozīmes objektu (pie-

mēram, izglītības iestādes, bibliotēkas, 
ārstniecības iestādes utt.) un teritorijas 
īpašnieks vai lietotājs:

27.1. iesaistās pašvaldības atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, tai skaitā, 
dalītas atkritumu savākšanas sistēmā, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

27.3. pēc saskaņošanas ar pašvaldību 
un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju 
izveido atkritumu konteineru novieto-
šanas vietas, kas paredzētas sadzīves 
atkritumu savākšanai, uzstāda atkritumu 
konteinerus pie sabiedriskas pieejamības 
objektiem;

27.4. vienojas ar atkritumu apsaimnie-
kotāju par atkritumu konteineru skaitu, 
ņemot vērā atkritumu veidošanās dau-
dzumu un izvešanas biežumu;

27.5. nodrošina specializētajiem 
transporta līdzekļiem piekļūšanu kon-
teineriem to iztukšošanas dienās jebkurā 
gadalaikā;

27.6. nomas līgumos nosaka prasības 
atkritumu apsaimniekošanai un ar to 
saistīto izdevumu samaksas kārtību.
VI. Publisko pasākumu 
organizētāju pienākumi

28. Publisko pasākumu organizētā-
jam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas 
saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkri-
tumu apsaimniekotāju par atkritumu 
konteineru izvietošanu pasākuma vietā 
un pasākuma laikā radīto atkritumu (arī 
dalīti vākto) savākšanu no izvietotajiem 
konteineriem.

29. Publisko pasākumu organizētā-
jam jānodrošina attiecīgās teritorijas 
sakopšana 12 stundu laikā pēc pasākuma 
noslēguma. Ja pasākums notiek vairāk 
nekā vienu dienu, pasākuma organizē-
tājam jānodrošina teritorijas sakopšana 
katru dienu, bet ne vēlāk kā līdz nākamās 
dienas plkst. 700.
VII. Atkritumu 
apsaimniekotāja 
pienākumi un tiesības

30. Atkritumu apsaimniekotāja pie-
nākumi ir:

30.1. pirms darbības uzsākšanas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
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30.2. iesaistīties valsts un reģionālo  
atkritumu apsaimniekošanas plānu rea-
lizācijā, dalītas atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmas pilnveidošanā;

30.3. veikt atkritumu radītāju infor-
mēšanas pasākumus, sniegt sabiedrībai 
un pašvaldībai informāciju par atkri-
tumu apsaimniekošanu atbilstoši savai 
kompetencei;

30.4. pēc pašvaldības pieprasījuma 
vai atbilstoši līgumam, ko noslēgusi 
pašvaldība un sadzīves atkritumu ap-
saimniekotājs, sniedz pašvaldībai infor-
māciju par atkritumu apsaimniekošanu, 
tai skaitā Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 23.panta pirmās daļas 1.punktā 
minēto informāciju un informāciju par 
tās administratīvajā teritorijā savākto 
sadzīves atkritumu daudzumu (apjomu), 
uzglabāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
un pārvadāšanu, kā arī sagatavošanu 
reģenerācijai vai apglabāšanai un reģe-
nerāciju vai apglabāšanu;

30.5. nodrošināt atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumu saņēmējus ar 
atkritumu konteineriem un marķētiem 
priekšapmaksas maisiem pietiekamā 
daudzumā;

30.6. nodrošināt pakalpojuma saņē-
mējus (atkritumu radītājus un valdītājus) 
ar speciāliem atkritumu konteineriem 
šķiroto atkritumu savākšanai;

30.7. nodrošināt savākto šķiroto atkri-
tumu aizvešanu uz atkritumu šķirošanas, 
pārstrādes vietām vai sadzīves atkri-
tumu poligonu atbilstoši noslēgtajiem 
līgumiem,

30.8. nodrošināt savākto sadzīves 
atkritumu izvešanu atbilstoši starp at-
kritumu apsaimniekotāju un nekustamā 
īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju 
noslēgtā līguma noteikumiem, bet ne 
retāk kā:  

30.8.1. individuālās dzīvojamās mā-
jās – 1 (vienu) reizi divos mēnešos; ja 
bioloģiski noārdāmie atkritumi netiek 
apsaimniekoti, t.i. kompostēti to rašanās 

vietā vai šķiroti un savākti atsevišķi, tad 
atkritumu izvešanas biežums ir ne retāk 
kā 1 (vienu) reizi mēnesī;

30.8.2. individuālās dzīvojamās mājās 
– 4 (četras) reizes gadā, ja attiecīgajā 
individuālajā dzīvojamajā mājā faktiski 
dzīvo tikai viens vai divi pensionāri 
(to fiksē atkritumu apsaimniekotājs uz 
atkritumu apsaimniekošanas līguma 
noslēgšanas brīdi, dzīvojošo pensionāru 
skaits var tikt koriģēts līguma izpildes 
laikā), ar nosacījumu, ja bioloģiski no-
ārdāmie atkritumi tiek apsaimniekoti, 
tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai 
šķiroti un savākti atsevišķi, kā arī pārējie 
atkritumi tiek šķiroti un savākti dalīti, 
atbilstoši saistošo noteikumu 33.punktā 
noteiktajam;

30.8.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas – 1 (vienu) reizi nedēļā;

30.8.4. ja atkritumu radītājs ir saim-
nieciskās darbības (uzņēmējdarbības) 
veicējs – 1 (vienu) reizi mēnesī, ja 
sadzīves atkritumi nesatur bioloģiskos 
atkritumus, ja sadzīves atkritumi satur 
bioloģiskos atkritumus, tad 1 (vienu) 
reizi nedēļā;

30.8.5. ja nekustamā īpašuma lieto-
šanai ir sezonāls raksturs, tad atkritumu 
radītājs, valdītājs vai nekustamā īpašuma 
īpašnieks informē atkritumu apsaimnie-
kotāju un saskaņo atbilstošu atkritumu 
izvešanas grafiku;33.10. uzstādīt, labot, 
nomainīt sadzīves atkritumu konteine-
rus, ja tie ir viņu īpašumā;

30.9. uzturēt atkritumu konteinerus 
lietošanas kārtībā, tīrus un regulāri tos 
dezinficēt;

30.10. saskaņot ar pašvaldību atkritu-
mu konteineru dizainu un novietošanas 
vietas, ja tās ir atkritumu apsaimniekotā-
ja īpašums un atrodas publiski redzamās 
vietās;

30.11. marķēt atkritumu konteinerus 
un marķēt priekšapmaksas maisus, 
norādot sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotāja nosaukumu, kontakttālruni un 
konteinerā ievietojamo atkritumu veidu.

31. Ja atkritumu konteineri  ir bojāti 

vai nozaudēti lietotāja darbības vai bez-
darbības dēļ, atkritumu apsaimniekotā-
jam ir tiesības konteineru aizvietošanas 
vai remonta izmaksas pieprasīt segt 
lietotājam.

32. Pēc sadzīves atkritumu ievieto-
šanas konteineros vai marķētos maisos 
tie savākšanas vietās pāriet atkritumu 
apsaimniekotāja īpašumā.
VIII. Prasības sadzīves 
atkritumu dalītai 
vākšanai un šķirošanai

33. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, 
metāls, stikls, plastmasa), sadzīvē radu-
šies bīstamie atkritumi ir savācami un 
uzkrājami sašķiroti. Šķirošana veicama 
atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem 
atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. 
Šķirotajam papīram, ko savāc speciālos 
papīram paredzētos konteineros, jābūt 
tīram, stikla un plastmasas iepakojumam 
jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma 
atliekām. 

Saskaņā  a r  Minis t ru  kabine -
ta  2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 
184 “Noteikumi par atkritumu dalītu 
savākšanu, sagatavošanu atkārtotai 
izmantošanai, pārstrādi un materiālu 
reģenerāciju” 2.1 punktu, pašvaldība ne 
vēlāk kā ar 2021. gada 1. janvārim izvei-
do dalītas savākšanas sistēmu bioloģiski 
noārdāmiem atkritumiem.

34. Aizliegts nešķirotos atkritumus 
ievietot dalīto atkritumu konteineros.

35. Atkritumu apsaimniekotājs vie-
nu mēnesi iepriekš informē atkritumu 
radītājus un valdītājus par jauna dalītu, 
pārstrādei derīgu atkritumu savākšanas 
veida ieviešanu un attiecīgo konteineru 
krāsojumu vai apzīmējumu.
IX. Prasības 
sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanai

36. Par sadzīvē radušos bīstamo atkri-
tumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo 

atkritumu apsaimniekotājs.
37. Sadzīvē radušos bīstamo atkritu-

mu radītājs vai valdītājs:
37.1. atdala sadzīves bīstamos atkritu-

mus no citu veidu atkritumiem;
37.2. uzglabā sadzīves bīstamos at-

kritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku 
dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu 
mantu;

37.3. nogādā sadzīvē radušos  bīsta-
mos atkritumus uz speciāli aprīkotām 
sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas 
vietām vai slēdz līgumu par sadzīvē 
radušos bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanu ar komersantu, kurš tiesīgs veikt 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

37.4. sedz visas ar sadzīves bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu saistītās 
izmaksas.
X. Atkritumu 
apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas 
kārtība

38. Nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas (izņemot sadzīves 
atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu 
sākotnējam radītājam vai valdītājam 
veido:

38.1. pašvaldības lēmumā apstiprinātā 
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 
citām normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģe-
nerācijas un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs;

38.2. sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos.

39. Atkritumu apsaimniekotājs ir 
tiesīgs iesniegt ekonomiski pamatotu 
maksas par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas pārrēķinu un lūgt pašvaldību 

izmainīt maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ne biežāk kā vienu 
reizi kalendārā gada laikā un atbisltoši 
līgumā starp pašvaldību un atkritumu 
apsiamniekotāju noteiktajam. 

40. Pašvaldības dome, saņemot no 
atkritumu apsaimniekotāja šo noteikumu 
43.punktā minēto atkritumu apsaim-
niekošanas maksas pārrēķinu, lemj par 
atkritumu apsaimniekošanas maksas 
noteikšanu nākošajā domes sēdē.

41. Ikvienai fiziskai vai juridiskai 
personai ir pienākums samaksāt par 
atkritumu apsaimniekošanu saskaņā 
ar pašvaldības apstiprināto maksu un 
noslēgtajiem līgumiem.

42. Maksājumu veikšanas kārtību 
nosaka līgumā par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.
XI. Atbildība par 
noteikumu neievērošanu

43. Atbildība par šo noteikumu pārkā-
pumiem noteikta un soda sankcijas tiek 
piemērotas saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksu.

44. Sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolu par šo saistošo noteikumu 
pārkāpumiem ir tiesīgi Skrundas novada 
Pašvaldības policijas inspektori. 

45. Lietas par šo noteikumu pārkā-
pumiem izskata normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

46. Administratīvā soda samaksa 
neatbrīvo šo noteikumu neievērotāju no 
pārkāpuma novēršanas un materiālās 
atbildības.
XII. Noslēguma 
jautājums

47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Skrundas novada paš-
valdības 2010.gada 26.augusta saistošie 
noteikumi Nr. 23/2010 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Skrundas 
novadā”. 

Domes priekšsēdētāja 
L. Robežniece
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1.Projekta nepieciešamības pa-

matojums
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole. Saistošo noteikumu 
izdošanas nepieciešamību nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums.

2.Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktam, 
pašvaldība izdod saistošos noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu 
savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kārtību, kādā 
veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka pašvaldības 
pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu 
un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu. 

Saistošo noteikumu 30.8.apakšpunktā minētais sadzīves atkritumu izvešanas biežums 
tika noteikts, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumus Nr. 788 
“Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, kas mājsaimniecībai 
atļauj veikt bioloģisko atkritumu kompostēšanu. 

3.Saistošo noteikumu projekta 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Atkritumu radītājs (tai skaitā pašvaldība) ar saviem ikmēneša maksājumiem vai 
pildot līgumā noteiktos maksājumu, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto 
sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

4.Saistošo noteikumu projekta 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Skrundas 
novada administratīvajā teritorijā.

5.Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu 
izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu).

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

PIELIKUMS

Lielā Talka jau 27. aprīlī
Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī 

un tajā aicināsim cilvēkus ne tikai vākt 
atkritumus, bet arī tos vācot šķirot. Tas 
tiks darīts, lai veicinātu izpratni par 
plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo 
ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu 
kā videi bīstamu atkritumu, kas rada 
augsnes piesārņojumu un siltuma aku-
mulāciju augsnē un ūdeņos. Iedzīvotāji 
tiks aicināti talkā šķirot, atdalot plastma-
su no citiem atkritumiem. Tāpēc talku 

vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas 
maisi. Zilie tiks paredzēti plastmasai, 
baltie – citiem atkritumiem. Centīsimies 
kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitā-
ti, un paralēli tas palīdzēs saprast, cik 
dabā ir plastmasas atkritumu un kā rast 
adekvātāko risinājumu, sadarbojoties 
ar pašvaldībām un citām institūcijām. 
Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
interaktīvajā piesārņoto vietu reģistrēša-
nas kartē www.talkas.lv sadaļā “Kartes”, 

kas tiks atvērta līdz ar sniega nokušanu. 
Talkas vietu reģistrācija www.talkas.lv 
sāksies, kā ierasts, mēnesi pirms talkas, 
šogad – ar š.g. 27. martu.

Šogad īpaši aicinām skolu un augst-
skolu jauniešus dalīties ar idejām, kā sa-
mazināt piesārņojumu, kāds iepakojums 
būtu tas, kas aizstātu plastmasas iepako-
jumu. Tāpat aicinām doties atkritumu 
“medībās” un, izmantojot aplikāciju 
“Vides SOS” (http://www.videssos.lv), 

sūtīt informāciju par piesārņotajām 
vietām, kā arī par bīstamākajiem, inte-
resantākajiem gadījumiem monitoringa 
nolūkos paralēli sūtīt uz talkas@talkas.
lv informāciju, lai sekotu līdzi situācijai.

Desmit gadu garumā Lielajā Talkā 
kopumā ir piedalījušies aptuveni 500 
000 dalībnieku, un talkojuši latvieši 
ir arī citās pasaules valstīs. Atkritumu 
daudzums ir vairāk nekā par pusi sama-
zinājies, salīdzinot ar 2008. gadu; 2018. 

gada talkā tas jau bija samazinājies uz 
pusi, salīdzinot ar 2017. gadu. Daudzviet 
pašvaldību teritorijās vairs nav atrodami 
atkritumi, tāpēc talkas vietās tiek organi-
zētas apkārtnes labiekārtošanas un koku 
stādīšanas talkas.

 Informācija pārpublicēta no 
https://talkas.lv/2019/02/18/liela-tal-

ka-aizsaks-jaunu-desmitgadi-ar-jau-
nam-vesmam-vides-domasana/
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2019. gada 15. marta domes ārkārtas sēde
Administratīvie jautājumi

Dome izskatīja Skrundas novada domes deputātu Valda Pakuļa, Aivara Rudzrogas, Jura Jaunzema, Valtera Farnasta, Andreja Salmina vēstuli par Skrundas novada domes izpilddirektora Gunta Putniņa atcelšanu 
no amata un nolēma, ka lēmums atbilstoši iesniegtam lēmuma projektam nav pieņemts, pamatojoties uz 2013. gada 28. novembra Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2013 „Skrundas novada 
pašvaldības nolikums” 38. punktu, kas nosaka, ka „lēmumu par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata pieņem Dome ar klātesošo deputātu balsu vairākumu”.

2019. gada 28. marta domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja SIA “Skrundas ko-
munālā saimniecība” un SIA “Skrundas 
TV” 2018. gada pārskatus.

Dome veica izmaiņas Dzīvokļu komi-
sijas sastāvā un atbrīvoja no komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas Kasparu 
Kutuļsku. Par Dzīvokļu komisijas 
locekli ievēlēja Aivi Vītolu un noteica 
Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā: Anda 
VĪTOLA – komisijas priekšsēdētāja, 
Normunds EIHE – komisijas priekš-
sēdētājas vietnieks, Inga FREIMANE, 
Dzintra VEĢE, Ilona RĪTIŅA, Ritvars 
STEPANOVS, Aivis VĪTOLS.

Dome nolēma ņemt no Valsts kases 
ilgtermiņa aizņēmumu līdz 1 160 653,00 
EUR (viens miljons viens simts sešdes-
mit tūkstoši seši simti piecdesmit trīs 
euro, nulle centi) uz 15 (piecpadsmit) 
gadiem ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot 
ar 2020. gada martu, ELFLA projekta 
Nr. 18-02A00702-000079 „Grants ceļu 
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai 
Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, 
Rudbāržu un Skrundas pagastos” īsteno-
šanai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dome nolēma ņemt aizņēmumu 
no Valsts kases līdz 24 590,00 EUR 
(divdesmit četri tūkstoši pieci simti de-
viņdesmit euro, nulle centi)  uz 3 (trīs) 
gadiem ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi,  pamatsummas atmaksu uzsākot 
ar 2020. gada marta mēnesi projekta 
LLI-258 “Installation of video security 
surveillance cameras for ensuring safety 
in towns of Latvia and Lithuania” (pro-
jekta saīsinājums - VideoGuard) īsteno-
šanai, aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dome grozīja Kurzemes plānošanas 
reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas 
(DI) plānā 2017.-2020. gadam iekļautos 
infrastruktūras objektus, arī precizējot 
grupu dzīvokļu adreses, kā arī paredzot 
papildu infrastruktūras (grupu dzīvok-
ļu un specializētās darbnīcas) izveidi 
Skrundas novadā (Dīķu ielā 1 un tās 
palīgēkā Nīkrāces pagastā) un precizējot 
atbilstošās iekļautās izmaksas. Dome 
apliecināja gatavību 9.3.1.1.pasākuma 
ietvaros veidot KPR DI plānā iekļauto 
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

sniedzēju infrastruktūru par kopējo 
summu 398 090,68 EUR (trīs simti 
deviņdesmit astoņi deviņdesmit euro, 
sešdesmit astoņi centi), to indikatīvi 
sadalot pa šādām izmaksu pozīcijām: 1. 
Dienas centrs bez atbalsta aprūpē, kur 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 
tiks sniegts pakalpojums 4 personām 
ar GRT (garīga rakstura traucējumiem), 
ar kopējo finansējumu 35 212,98 EUR 
(trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti div-
padsmit euro, deviņdesmit astoņi centi) 
tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pie-
ejamo ERAF līdzfinansējumu 29 931,03 
EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi 
simti trīsdesmit viens euro, trīs centi) 
(vai 27 937,80 EUR (divdesmit septiņi 
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi 
euro, astoņdesmit centi) bez snieguma 
rezerves) (85%) un valsts/pašvaldības 
līdzfinansējumu 5281,95 EUR (pieci 
tūkstoši divi simti astoņdesmit viens 
euro, deviņdesmit pieci centi) (15%) (vai 
7275,18 EUR (septiņi tūkstoši divi simti 
septiņdesmit pieci euro, astoņpadsmit 
centi) bez snieguma rezerves) apmērā. 
2. Grupu dzīvokļi ar sociālo aprūpi, kur 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 
tiks sniegts pakalpojums 7 personām 
ar GRT (garīga rakstura traucējumiem), 
grupu dzīvokļi bez sociālas aprūpes, 
kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 
tiks sniegts pakalpojums 7 personām ar 
GRT un divas specializētās darbnīcas, 
kur projekta “Kurzeme visiem” ietva-
ros tiks sniegts pakalpojums kopā 14 
personām ar GRT ar kopējo finansējumu 
362 877,70 EUR (trīs simti sešdesmit 
divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 
septiņi euro, septiņdesmit centi) tostarp 
ar 9.3.1.1. pasākuma ietvaros pieejamo 
ERAF līdzfinansējumu 308 446,05 
EUR (tīs simti astoņi tūkstoši četri simti 
četrdesmit seši euro, pieci centi) (vai 
286 756,28 EUR (divi simti astoņdesmit 
seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit 
seši euro, divdesmit astoņi centi) bez 
snieguma rezerves) (85%) un valsts/
pašvaldības līdzfinansējumu 54 431,66 
EUR (piecdesmit četri tūkstoši četri 
simti trīsdesmit viens euro, sešdesmit 
seši centi) (15%) (vai 76 121,42 EUR 
(septiņdesmit seši tūkstoši viens simts 
divdesmit viens euro, četrdesmit divi 
centi) bez snieguma rezerves) apmērā. 
Dome nosūtīs lēmumu Kurzemes plā-
nošanas reģionam kopā ar vēstuli par 

nepieciešamību grozīt KPR DI plānu.
Dome nolēma piešķirt finansējumu 

500 EUR (pieci simti euro) apmērā 
tehniskā palīglīdzekļa – elektriskā 
skūtera novietnes ar platību līdz 4 m2 
pašvaldības īpašumā Liepājas ielā 6, 
Skrundā, Skrundas novadā, izveidei 
nepieciešamo materiālu iegādei un 
novietnei nepieciešamās elektrības pie-
gādes nodrošināšanai, par finansējuma 
avotu izmantojot Skrundas teritorijas 
un mājokļu apsaimniekošanas līdzekļus.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības projektu konkursa „Mēs 
Skrundas novadam!” nolikumu.

Dome nolēma grozīt Skrundas nova-
da domes 30.12.2015. sēdē (prot. Nr. 
19, 7.§) apstiprinātā Skrundas novada 
pašvaldības Pašvaldības īpašumu atsa-
vināšanas un iznomāšanas komisijas 
nolikumā 15. punkta pirmo teikumu un 
izteikt to šādā redakcijā: 

„15. Komisiju izveido Dome 7 cilvēku 
sastāvā, t.sk. Komisijas priekšsēdētājs, 
priekšsēdētāja vietnieks un 5 locekļi.”

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome iekļāva domes sēdes kārtībā un 
apstiprināja 2019. gadam SIA „Skrun-
das komunālā saimniecība” zvērinātu 
revidenti Ilzi FREIMANI, prakses vieta 
SIA “Dižakmens R”, komercsabiedrības 
licence Nr. 177.

Dome lēma par SIA “Skrundas ko-
munālā saimniecība” līdzšinējā valdes 
locekļa Kaspara Kutuļska atsaukšanu 
no pienākumu pildīšanas ar 31.03.2019. 
Ar 01.04.2019. valdes locekļa amatā 
apstiprināts Sandis Japēņins.

Dome nolēma galvot SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” aizdevuma no 
Valsts kases EUR 47 688,00 (četrdesmit 
septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit 
astoņi euro, nulle centi) apmērā sa-
ņemšanai uz 20 (divdesmit) gadiem (ar 
Valsts kases noteikto procentu likmi) 
projekta “Siltumtrases rekonstrukci-
ja Skrundas pilsētā”, identifikācijas 
Nr.4.3.1.0/18/A/018 izmaksu segšanai, 
tai skaitā 43 966,21 EUR (četrdesmit trīs 
tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro, 
divdesmit viens cents) projekta attieci-

nāmo izmaksu segšanai, pamatsummas  
atmaksu uzsākot ar 2020. gada martu. 

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma neapstiprināt nekus-
tamā īpašuma – zemes un mežaudzes 
„Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā, 13.03.2019. notikušās izsoles 
rezultātus un atmaksāt drošības naudu 
9940,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi 
simti četrdesmit euro, nulle centi) apmē-
rā. Dome uzdeva pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un iznomāšanas komisijai 
rīkot jaunu zemes un mežaudzes „Kadi-
ķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 
platība 15,5 ha, izsoli ar tādiem pašiem 
nosacījumiem. 

Dome nolēma atsavināt par brīvu cenu 
5900,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti 
euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - 
zemi Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā 
ar kopējo platību 0,2166 ha un uzaicināt 
personu viena mēneša laikā noslēgt 
pirkuma līgumu.

Dome nolēma veikt pirts ēkas Skrundā 
nojaukšanu un izstrādāt ēkas nojaukša-
nas dokumentāciju, un ēku nojaukšanu 
veikt saskaņā ar Ministru kabineta 
2014. gada 2. septembra noteikumiem 
Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”.

Dome nolēma piešķirt funkcionāli 
nesaistītai ēkai, kura atrodas uz zemes 
vienības „Rukaiši”, Nīkrāces pagasts, 
jaunu adresi „Friči”, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads.

Dome noteica zemes vienībai 0,29 ha 
platībā statusu – valsts rezerves zeme, 
un piešķīra zemes vienībai 0,29 ha pla-
tībā nosaukumu „Ceļš uz Lankalniem”, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 
kā arī noteica zemes vienības 0,29 ha 
platībā lietošanas mērķi – 1101 – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalīju-
ma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

Dome nolēma iznomāt zemnieku 
saimniecības „AKMENTIŅI” īpašnie-
kam zemes vienības daļu 1,05 ha platībā 
nekustamajā īpašumā „Rasas”, Nīkrāces 
pagastā, uz pieciem gadiem, lietošanas 
mērķis - 0101 – zemes, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Zemes vienībai noteica nomas maksu 
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vēr-
tības, bet ne mazāka kā 28 EUR.

Dome nolēma iznomāt zemes vienības 
daļu 0,05 ha platībā nekustamajā īpašu-

mā „Rasas”, Nīkrāces pagastā, uz pie-
ciem gadiem, lietošanas mērķis - 0101 
– zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, zemes vie-
nībai nosakot nomas maksu gadā 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāka kā 3 EUR.

Dome nolēma iznomāt zemes vienības 
daļu 3,0 ha platībā nekustamajā īpašumā 
„Tīrumi”, Nīkrāces pagastā, uz pieciem 
gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – 
zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, zemes vie-
nībai nosakot nomas maksu gadā 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāka kā 28 EUR.

Dome nolēma atjaunot īpašuma tie-
sības 4 (četrām) personām katrai uz 1/4 
domājamo daļu zemes vienības Upes ielā 
12, Skrundā, 0,4852 ha platībā.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma „Birznieki” 
Skrundas pagastā zemes ierīcības pro-
jektu zemes vienību sadalīšanas dēļ, un 
zemes ierīcības projekta izstrādes gaitā 
grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfis-
kā materiāla pamatu izmantojams zemes 
robežu un situāciju plāns. Dome noteica, 
ka zemes ierīcības projekts nevar būt 
pretrunā Skrundas novada teritorijas 
plānojumam un atdalāmām zemes vie-
nībām: Nr. 4 – 18,5 ha platībā un Nr. 1 
– 6,4 ha platībā piešķirams nosaukums 
un adrese „Jaunbirznieki”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Mācītājmuiža” Skrundas pagastā 
un atdalāmai zemes vienībai 35,4 ha 
platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Mui-
žas mežs”. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Muiža” Skrundas pagastā 
un atdalāmai zemes vienībai 21,5 ha 
platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Mui-
žas zeme”. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome uzņems bilancē par kadastrālo 
vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokli Ziedu ielā 
1-4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Informāciju apkopoja 
Iveta Rozenfelde, sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem martā
Nodrošina 
sabiedrisko kārtību

1. martā Skrundā norisinājās Latvijas 
pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, 
kuras laikā tika nodrošināta sabiedriskā 
kārtība un satiksmes drošība. Savukārt 
3. martā sabiedriskā kārtība nodrošināta 
pārgājienā “Pa O. Kalpaka bataljona 
pēdām” un pēc tam notikušajā svinīgajā 
pasākumā Lēnās, bet 25. martā komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.  

Saņem sūdzības 
4. martā saņemta informācija par, 

iespējams, noindētiem suņiem Nīkrāces 
pagastā.

Saņemta sūdzība par kādu vīrieti, kurš 
Skrundā, Bērzu ielas daudzdzīvokļu ēkas 
kāpņu telpā smēķē un lieto alkoholiskos 
dzērienus. Savukārt 5. martā bijusi 
informācija par kādu vīrieti Skrundā, 
kurš publiskās vietās atkailinās. Infor-
mācija nodota Valsts policijai. 11. martā 
saņemta sūdzība, ka Rudbāržu pagastā 
kāda saimnieka mājlopi izbradājuši un 
noēduši sējumus citam zemes īpašnie-
kam. Uzsākta administratīvā lietvedība. 

Kādā īpašumā Jaunmuižā kārtīgi nav 
bijis aprūpēts suns.  Uzsākta adminis-
tratīvā lietvedība sievietei, kas Skrundā 
sabiedriskā vietā izturējusies agresīvi. 
Administratīvā lietvedība sākta arī par 
nepieskatīties suņiem. 26. martā saņemta 
informācija, ka jaunieši staigā pa pames-
tas mājas jumtiem. Ierodoties notikumu 
vietā, informācija apstiprinājās.

Sadarbojas ar 
dienestiem

Martā palīdzēts Valsts policijai no-
skaidrot kādas personas atrašanās vietu. 
Bijusi sadarbība ar probācijas dienestu. 
13. martā Valsts policijai nodota perso-
na, kura nepildīja tiesas spriedumu, to 
pārkāpjot. 18. martā palīdzēts Skrundas 
bāriņtiesai nogādāt mājā kādu jaunieti. 
Šai dienā asistēts Valsts policijas rīkotā 
sankcionētā apskatē kādā privātīpašu-
mā Skrundas novadā. 22. martā Valsts 
policija informēja par kādas meitenes 
pazušanu, palīdzēts meitenes meklēšanā.

Nelegāli makšķerē
6. martā saņemta informācija, ka 

Skrundā četri vīrieši makšķerē Ventā 

zivis, iespējams - līdakas, kaut arī šīs 
zivis nedrīkst paturēt, jo ir iestājies lie-
gums uz līdaku paturēšanu. Aizbraucot 
uz notikuma vietu, konstatēts, ka vīrieši 
makšķerē bez makšķerēšanas kartēm, kā 
arī tikušas noķertas divas līdakas. Uzsāk-
ta administratīvā lietvedība un sastādīts 
administratīvais pārkāpumu protokols.

Atrod dažādas lietas
6. martā Skrundas iedzīvotāja uz 

Skrundas pašvaldības policiju atnesa 
naudas maku, kurš kādai personai bijis 
izkritis netālu no veikala “Aibe”. Naudas 
maka īpašniece atrasta un maks atdots.  
Skrundā atrasta kāda pilsoņa pase. 

Zog
6. martā saņemta informācija par mal-

kas zādzību Skrundā, Ziedu ielā. Vainīgā 
persona noskaidrota.

Piemēslo mežus
7. martā saņemta informācija par mežā 

izmestiem gružiem ceļa posmā Skrunda 
– Rudbārži. Aizbraucot uz notikuma 
vietu, konstatēts, ka mežā izmestas 
vairākas smago automašīnu riepas, kā 
arī cita veida atkritumi.

Nekopj īpašumus
Konstatēts, ka Skrundā, Lielā ielā, 

joprojām nav sakopts kāds īpašums. 
Uzsākta administratīvā lietvedība.

Pārkāpj noteikumus
Tāpat kā citus mēnešus, arī martā bieži 

nācies sodīt tos cilvēkus, kas sabiedriskā 
vietā uzturējušies pārmērīgā alkohola 
reibumā vai lietojuši grādīgo dziru. Tā-
pat aizrādīts arī smēķētājiem. 11. martā 
sastādīts administratīvā pārkāpuma 
protokols par dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību neievērošanu. 

Nedienas ar auto 
13. martā Skrundā, Ventas ielā, kāds 

autovadītājs ar savu automašīnu uzbrau-
ca gājēju saliņai un sabojāja tur uzlikto 
barjeru.  Savukārt Skrundā, Paegļu 
ielā, aizdegusies automašīna.

 
Informāciju apkopoja Skrundas 

novada pašvaldības policijas  
inspektors Ģirts Miksons, 

informāciju apstrādāja 
Ieva Benefelde

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts 
izglītības attīstības aģentūras pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” 
paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie 
iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 da-
žādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības 
kompetencēs. Detalizēts jauno mācību 
saraksts maijā būs pieejams mājaslapā 
www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām 
sekot informācijai arī VIAA sociālajos 
tīklos Facebook, Twitter vai Draugiem.lv. 
Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens 
strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs 
vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pa-
beigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis 
profesionālo kompetenci šajā projektā, jo 
izglītoties par ES fondu un valsts līdzek-
ļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. 
Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie 
no 25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba 
attiecības. Mācību izmaksas 90% apmērā 
sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā 
līdzmaksājums, kuru var segt arī darba 
devējs. Mācības bez maksas ir strādājo-
šajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās 
personas statusu.

Sāksies pieteikšanās 
mācībām pieaugušajiem
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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.

Notikumu kalendārs 
Skrundā

11. aprīlī pl. 18.00 Skrundas vidusskolas zālē Skrundas vidusskolas vokālās 
studijas audzēkņi aicina uz koncertu. Ieeja bez maksas.

Aprīlī Skrundas kultūras nama mazajā zālē Saldus fotoklubs “ES DARU” 
piedāvā apskatīt fotogrāfa Māra Kreicberga personālizstādi “Mirklis dabā... 
Dzīvnieki”.

13. aprīlī pl. 12.00 mazo vokālistu konkurss „Skrundas balss 2019”. 
Konkursā var piedalīties dziedātāji no Skrundas un citiem novadiem vecumā 

līdz 14 gadiem. Pieteikšanās līdz 8. aprīlim.
13. aprīlī pl. 18.00 Skrundas k/n sieviešu koris “SONANTE” aicina uz 60. 

kora sezonas koncertu “VIENMĒR ZIEDAM BŪT”. 
21. aprīlī pl. 12.00 aicinām kopā nosvinēt Lieldienas! Varēsiet noskatīties 

Rudbāržu k/n bērnu amatierteātra izrādi pēc Vika stāsta motīva “Kā radās 
planēta ZEME” un Skrundas k/n bērnu vokālā ansambļa un BDK “Jautrais 
dancis” koncertu. Būs arī piepūšamās atrakcijas, kurās varēs aktīvi izkustēties 
bez maksas.

27. aprīlī pl. 18.00 senioru deju kolektīva “Virši” 15 gadu jubilejas koncerts 
“IR LABI KOPĀ BŪT”.

Rudbāržos 
22. aprīlī pie Rudbāržu k/n aicinām kopā nosvinēt Otrās Lieldienas! Pl. 

15.00 būs iespēja katram pašam uztaisīt putnu būri un piedalīties dažādās 
aktivitātēs! Pl. 16.00 ceļojošā leļļu teātra “Maska” Lieldienu izrāde “Ola te, 
ola tur, tikai zaķa nav nekur”.

Nīkrācē
10. aprīlī pl. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
19. aprīlī pl. 15.00 Nīkrāces atpūtas centrā “Ar naktstauriņiem ieskrien 

mīlestība logā...” Ar muzikālu uzvedumu viesosies Vaiņodes novada amatier-
teātris “Kuratieši”. Izskanēs I. Ziedoņa epifānijas un dziesmas ar I. Kalniņa, 
J. Lūsēna, M. Brauna melodijām.

20. aprīlī pl. 10.00 Atpūtas centrā notiks Lieldienu zolīte. 
26. aprīlī pl. 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā “Karaokes kafejnīca”. Aicinām 

uz kopīgu sadziedāšanos, piedalīšanos koncertā un atbalstīt konkursu starp 
divām komandām - Zirņu pagasta sieviešu ansambli “Puķuzirnis” un Nīkrāces 
pagasta sieviešu ansambli “Diantus”. 

Raņķos
21. aprīlī pl. 11.00 Raņķos Sudmalnieku birzī Lieldienu draiskošanās 

kopā ar Lieldienu zaķi “Iešūpoju lielu dienu”. Olu ripināšana, meklēšana un 
mainīšana, šūpošanās, mīklu minēšana, olu jautrības un lustes, zaķu skrējiens 
visiem, kuriem būs zaķu ausis, putnu būrīšu gatavošana, krāsoto olu izstāde. 

Drīz svinēsim Skrundas 
novada svētkus!

Šogad Skrundas novada svētki norisināsies no 9. līdz 12. maijam. Program-
ma, kā allaž, būs plaša.  Moto: „ Esi viens no …!”. Skrundas novada svētki ir 
vienas no pirmajām pavasara brīvdabas aktivitātēm Kurzemē, kuras apmeklē 
gan novada iedzīvotāji, gan tuvi un tāli viesi. Skrundā un novadā notiks dažādi 
pasākumi visām mērķauditorijām.

Svētki sāksies ceturtdien, 9. maijā, kad Skrundā un novada pagastos par godu 
svētku atklāšanai tiks svinīgi pacelti karogi un muzicēs vokālistu konkursa “Skrundas 
balss 2019” laureāti. 

Piektdien, 10. maijā,  aicinām apmeklēt Skrundas vidusskolas Mātes dienai veltītu 
koncertu un dienas otrajā pusē piedalīties izstāžu atklāšanā.  Vakarā kultūras namā 
visi tiek aicināti apmeklēt Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncertu “Es šonakt 
sēdēšu uz jumta”. Savukārt, sagaidot pusnakti, Skrundas estrādē notiks disko nakts 
kopā ar DJ ZIGGY.

11. maijs būs svētku centrālā diena. Jau rīta agrumā makšķernieki tiek aicināti 
pulcēties pie Ventas tilta, lai piedalītos sacensībās “Skrundas Dižloms”. Ikviens varēs 
piedalīties pilsētas modināšanā, izgreznojot un sagatavojot savu braucamrīku. Skvērā 
pie Skrundas pulksteņa būs iespēja satikties, parunāties, nobaudīt ko ēdamu vai 
dzeramu un klausīties dažādu mākslinieku muzicēšanā, apmeklēt pavasara gadatirgu 
un amatnieku tirgu. Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā 
būs iespēja piedalīties “Video stāstos”. Mazākie svētku dalībnieki varēs piedalīties 
bēbīšu rāpošanas sacensībās, noskatīties koncertu “Izklausies redzēts mežā”, kopā 
ar cirka studiju “Beztemata” varoņiem fotografēties un izlocīt kādu balonu. Visas 
dienas garumā būs dažādas tradicionālas un netradicionālas sporta aktivitātes. Būs 
iespēja piedalīties Elitas Patmalnieces radošajā darbnīcā. Notiks arī laivu nobrau-
ciens – parāde “Lustīgi dzīvojam!”, kas aicina sēsties braucamrīkā, kas turas virs 
ūdens. Vakarā Skrundas pilskalna estrādē svētku dāvana skrundeniekiem un viesiem 
-  Skrundas svētku koncerts kopā ar populāriem solistiem Valtera Krauzes vadībā. 
Ieva Kerēvica, Agnese Rakovska, Normunds Rutulis, Uģis Roze, Jānis Buķelis, Gints 
Grāvelis un pavadošā grupa “Vintāža” . Stundu pirms salūta, skvērā pie pulksteņa 
muzicēs grupa “Karakums” (Normunds Jakušonoks un Kaspars Tīmanis). Pēc salūta 
visi aicināti ballēties Skrundas kultūras namā kopā ar grupu “Kolibri”. 

12. maijā aicinām uz svētku noslēguma un Mātes dienai veltītu dievkalpojumu 
Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Pēc dievkalpojuma notiks ģitārista Mārča 
Auziņa solo koncerts.

Plānotas arī citas daudzveidīgas sporta un kultūras norises, ar kurām būs iespējams 
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv Skrundas novada mājražotājus 
un citus tirgotājus aicinām pieteikties amatnieku tirdziņam pie tirgus koordinatores 
Daces Pušīlovas (t.29359243). 

Skrunda gaida ciemos! 
Būsim svētkos kopā!

 Raņķu bibliotēkā
Līdz 30. aprīlim -  “Pirms nes uz 

ugunskuru nolauztu zaru, padomā un 
novērtē. Tie var pārtapt skaistās un 
noderīgās lietās.” Raņķenieka Zigurda 
Petroviča svečturu izstāde.

Līdz 30. aprīlim Izstāde “Raņķi 
fotogrāfijās”.

Skrundas pilsētas bibliotēkā
23. aprīlī pl.14.00 Skrundas k/n ma-

zajā zālē tikšanās ar dzejnieku, grupas 
“Lustīgais Blumīzers” dibinātāju un 
mūziķi Mārtiņu Bergmani.

Nīkrāces bibliotēkā
Līdz 30. aprīlim Ilonas Rītiņas kalen-

dāru kolekcijas izstāde.
10. aprīlī pl. 12.00  Pavasara noskaņās 

ar dzeju un dziesmām priecēs Anrijs 
Kārkliņš. Ielūdz Nīkrāces bibliotēka. Pa-
sākums notiks Nīkrāces Atpūtas centrā.  
Ieeja bez maksas.

Rudbāržu bibliotēkā
Līdz 12. aprīlim Aktīvo Meiteņu 

Apvienības radošo darbu izstāde.
No 15. līdz 30. aprīlim izstāde Irinas 

Caunes gleznu izstāde „Rožu valsis”.
No 8. līdz 12. aprīlim bibliotēka slēg-

ta. Bibliotēkas vadītājai – atvaļinājums.
Antuļu bibliotēkā
Līdz 30. aprīlim pūču figūriņu izstāde 

no Ineses Blūmas privātās kolekcijas. 
Skrundas bērnu bibliotēkā
17. aprīlī bibliotēkas stunda Skrundas 

vidusskolas 1. klasēm. Grāmatu maiņa.
17. aprīlī no pl. 14.00 Lieldienu de-

koru darbnīca bibliotēkā. 
26. aprīlī tikšanās ar rakstnieci Vitu 

Štelmaheri. Pasākumā piedalās Skrun-
das vidusskolas 2. un 3. klašu skolēni. 
Pasākums notiek ar Valsts Kultūrkapi-
tāla fonda atbalstu projekta „Rakstnieks 
satiek lasītāju” ietvaros.

Bibliotēku ziņas

Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra aktualitātes, plānotie notikumi
Saulītes apspīdēti un priecīgi mēs tiekamies jauniešu centrā - lai rosītos, 

apgūtu dažādas prasmes, apzinātu savus iekšējos resursus, lai tos liktu lietā, 
īstenojot varen labas idejas. 

Lai padarītu vidi ap sevi tīkamāku, rosinām radīt. Tā no 8. līdz 18. aprīlim posīsi-
mies - veidosim Lieldienu dekorus, nieciņus un prieciņus. No 29. aprīļa visu nedēļu 
gatavosim tautiskas aproces, bet no 6. maija nedēļu rūpēsimies par pārsteigumu 
māmiņām.  

22. aprīlī Brocēnos norisināsies vērienīgas Kendama sacensības, kur varēsim ne 
tikai piedalīties sacensībās, bet arī vērot Kendama entuziastu paraugdemonstrē-
jumus. Arī Skrundas jauniešiem, kurus aizrauj Kendama triku demonstrēšana, ir 
iespēja doties kopīgā transportā uz sacensībām. Piesakies savlaicīgi pie jaunatnes 
darbiniekiem Rudītes un Baibas jauniešu centrā, lai rezervētu sev vietiņu. Ņemot 
vērā, ka autobusā vietu ir tik, cik to ir, priekšroka tiem, kuri piedalījās Skrundas 
Kendama sacensībās, kas norisinājās janvārī jauniešu centrā. 

Katru ceturtdienu pie mums viesojas aizrautīgā profesore GRĀ. Pl. 15.00 mēs 
kopā eksperimentējam, lai izprastu, kādēļ notiek tā un ne citādāk. 

Ceturtdienu vakaros apziņa, ka neesmu vairs jaunietis, jāatstāj aiz jauniešu centra 
ieejas durvīm, jo te no pl. 18.00 tiekas dažāda vecuma galda hokeja entuziasti, lai 
Edgara Vītola vadībā uzlabotu spēles prasmes. 11. maijā dosimies uz sacensībām, 
vēl ir laiks uzlabot prasmes.  

Māmiņu skolas laiks, kā jau ierasts - katru trešdienu pl. 10.00. Mīļi aicināta ikviena 
mamma un tētis, kas vēlas pievienoties mums trešdienu rītos, lai pabūtu kopā, radoši 
darbojoties un vienkārši pačalojot pie tējas tases. 17. aprīlī fizioterapeites Līgas 
Sprūdes konsultācijas un nodarbības. 10. aprīlī apgūsim maizītes cepšanu mājas 
apstākļos, bet 24. aprīlī sarīkosim pavasarīgu pikniku - ņem līdzi pašgatavotu našķīti.

Seko Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aktualitātēm: 
Facebook: @skrundasjauniesucentrs un Instagram: @SkrundasJC, jo ne visas mūsu 
aktivitātes ir paredzamas mēnesi uz priekšu. 

Informāciju sagatavoja jaunatnes darbinieki Baiba Eversone, 
Rudīte Ābola un mazās Annas mamma, Māmiņu skolas feja Eva Behmane

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
MĀRIS ELVIŅŠ 10.08.1965. 03.03.2019.
LILIJA LIEKMANE 05.08.1937. 05.03.2019.
ARMANDA GRAUDIEŠUS 10.05.2000. 28.02.2019.
VĒRA PRIEŽKALNE 16.05.1941. 06.03.2019.
JĀNIS ZALCMANIS 05.09.1953. 12.03.2019.
GUNA VIKMANE 26.03.1932. 25.03.2019.
JURIS ARNIS HĀZIS 03.02.1938. 28.03.2019.

Mūžībā aizgājuši

Aicinājums tirgotājiem
Aicinām tirgotājus, mājražotājus, amatniekus pieteikties savas 
produkcijas tirdzniecībai Skrundas pilsētas tirgus paviljonā. 

Priekšroka tiks dota gaļas izstrādājumu, piena, zivju un konditorejas 
tirgotājiem. Sīkāka informācija, sazinoties ar Tūrisma un 

uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Zani Eglīti pa t. 26665874.

Skrundas novada 
dzimtsaraksts ziņo

Martā Skrundas novada 
iedzīvotāju skaitu papildinājuši 
meitenītes Odrija, Annija Dārta, 
Stella un puisītis Pauls.

Lai vecākiem prieks 
un mazulīšiem veselība un 

daudz mīlestības!

Lepojamies!
Skrundas mūzikas skolas ģitāras 

klases audzēknis Kārlis Kristiāns Da-
nenbergs piedalījās Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu vispārējo klavieru festivā-
lā “Notici sev!” (sk. L. Mūrniece). Kar-
līna Druvaskalna un Amēlija Strazdiņa 
piedalījās mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu klavieru duetu konkursā Nīcā, kur 
ieguva 1. vietu (sk. A. Zuntnere).

Lepojamies!
 Latvijas izglītības iestāžu skatuves ru-

nas konkursa 2. kārta Kurzemes reģionā 
norisinājās 27. februārī Liepājas BJC 
struktūrvienībā “Vaduguns”. Šajā kon-
kursā piedalījās Skrundas novada Skatu-
ves runas konkursa uzvarētājs, Nīkrāces 
pamatskolas 9. klases skolnieks Emīls 
Bents. Emīls uzstājās ar Jāņa Klīdzēja 
fragmentu no romāna “Cilvēka bērns” 
un Laimoņa Pēlmaņa darbu “Kā ietie-
pīgam gāja, kad tas ar aunu jāja”. Šajā 
konkursā Emīls ieguva AUGSTĀKĀS 
pakāpes diplomu. Lepojamies ar Emīlu 
un apsveicam  Nīkrāces pamatskolu ar  
saniegumu Kurzemes reģionā! Paldies 
skolotājai Inetai Matsatei-Matsonei par 
ieguldīto darbu!

Aktualitātes Skrundas vidusskolā
Godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos. 12. klases skolnieces Annija Kliemane 

un Ance Timbare ieguvušas atzinības rakstus latviešu valodas valsts 45. olimpiādē 
Rīgā. Skolotāja Jana Kozjura. Ģeogrāfijas valsts 36. olimpiādes 2. posmā starp-
novadā Igo Radžabovs (11. kl.) ieguvis atzinību. Skolotājs Juris Levics. Eiropas 
Savienības dabaszinātņu olimpiādes atlases kārtā strapnovadā Ērikai Uļjanovai 
(10. kl.) – 1. vieta. Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē Katrīnai 
Paulai Barakai (6.b) - atzinība. Skolotāja Jana Kozjura. Starpnovadu sākumskolas 
matemātikas olimpiādē Brocēnos Marta Hartmane (2.b) ieguvusi 2. vietu, Daniela 
Ekšteine (3.a) - 3. vietu. Skolotājas Gita Rēdere un Inga Vingre. Skrundas novada 
vizuālās mākslas olimpiādē 1. vietas savu klašu grupās ieguva Līva Birzniece 
(6.a), Sebastians Mihaļskis (7.a), Andžela Jankevitča (9.a), Anete Bivbāne (11.kl.). 
1. vietu ieguvēji izvirzīti dalībai Kurzemes reģiona olimpiādei Kuldīgā. Skolotāja 
Agita Dēvica.

Skrundas novada skolēnu skatuves runas konkursā Martai Hartmanei (2.b) - 1. vie-
ta, Keitai Strēlei (2.b) - 2. vieta, Karlīnai Druvaskalnai (4.b) - 2. vieta, Edgaram 
Folbergam (4.b) - 3. vieta, Džesikai Loginai (8.b) - 1. vieta, Sandijai Gūtmanei (7.a) 
- 3. vieta, Enijai Rusakovai (2.b), Dzintaram Julianam Šperlingam (3.b) un Alisei 
Annai Rožkalnei (8.b) - atzinības par piedalīšanos. Konkursam skolēnus sagatavoja 
skolotājs Aldis Zalgauckis. Skrundas vidusskola ieguvusi atzinības rakstu par izcilu 
darbu CSDD satiksmes drošības projektos Latvijā. 5.b un 8.a klases saņēmušas 
pateicības rakstus par dalību konkursā “Zaļais Restarts II”. 

Pirmsskolas grupa “Mākonīši” piedalās radošajā konkursā “Es sāku ar sevi Tīrai 
Latvijai”. Tāpēc 8. martā grupa aicināja ikvienu interesentu piedalīties meistarkla-
sē, kuras laikā varēja ikdienas t-kreklam dot “otru dzīvi”, pārvēršot to par ikdienā 
lietojamu maisiņu. Meistarklases mērķis bija motivēt citus bērnus videi draudzīgai 
rīcībai ikdienā. 

Vidusskolēnu komandas piedalījās erudīcijas spēlē “Vides erudīts” un RTU Lie-
pājas filiāles rīkotajās sacensībās “Papīra tilti Liepājā 2”. Skolotāja Inese Pickaine.

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, notika Skrun-
das novada koru skate. Skrundas vidusskolas 5.-8. klašu koris ieguva 1. pakāpes 
diplomu. Koris izvirzīts 11. aprīlī dalībai 2. kārtā Kurzemes reģiona konkursam 
Kuldīgā. Diriģente Ligita Meždreija un koncertmeistare Antra Zuntnere.

Sports. Garkalnes novada kausā taekvondo Rēzijai Tīnai Stibai (4.b) - 1. vieta, 
Markusam Laenko (2.a) - 1. vieta, Karlīnai Druvaskalnai (4.b) - 2. vieta, Alisei 
Annai Rožkalnei (8.b) - 2. vieta. Treneris Kalvis Saulītis.

Pasākumi un citas aktivitātes. 5.a klases skolēni kopā ar audzinātāju izlēma atbalstīt 
Liepājas dzīvnieku patversmi. Tika savāktas segas, spilveni, mantiņas un barība. 
Pavisam kopā 10 kastes ar patversmei vajadzīgām lietām. Skolēni uzzīmēja kaķus un 
suņus un uzrakstīja mīļus sveicienus, kurus pēc tam uzlīmēja kastēm, kuras sūtīja uz 
Liepāju. 5.a klase pateicas visām klasēm un ikvienam skrundeniekam, kuri palīdzēja 
savākt šīs lietas. Ceram, ka dzīvniekiem tas viss noderēs un viņiem būs siltas ķepiņas.

5. klases skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās izgatavoja pirmsskolas iz-
glītības grupiņai “Mākonīši” rakstītos burtiņus. Laiks mācīties rakstītos burtus, lai 
sekmīgi uzsāktu mācības skolas 1. klasē!

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas direktora vietniece 
Inguna Berga
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