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Labdien, lasītāj!

Sandis Japēņins,
SIA "Skrundas komunālā
saimniecība" valdes loceklis
Vasara pašā plaukumā, aizvadīti gada
skaistākie un gaišākie svētki - Līgo ar
skanīgām līgodziesmām un pie ugunskura
sagaidītu saullēktu. Gada vidus ir brīdis,
lai pavērotu, ko esam paveikuši savā
darbavietā, mājā un novadā.
Mirklī, kad lasīsiet šo rakstu, būs pagājuši trīs mēneši, kopš vadu SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”. Šis laiks ir pārāk
mazs, lai teiktu, ka paveikti lieli darbi, bet
pietiekams, lai saprastu, kas pārņemams
un turpināms, kas maināms. Tas ir jauns
sākums un jauni izaicinājumi. Es atnācu
ar savu pieredzi, kuru gribētu pielietot,
lai šajā uzņēmumā padarītu pilnīgāku to,
kas šeit jau ir, lai nodrošinātu profesionāli organizētu, kvalitatīvu, ilgtspējīgu
un ekonomiski izdevīgu pakalpojumu
sniegšanu Skrundas novada iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām un
pašvaldībai.
Jaunais darba cēliens ir saistīts arī ar
pārmaiņām. Izvērtējot līdzšinējo darbu,
iecerētas izmaiņas dažādās jomās, lai
turpmāk strādātu vēl produktīvāk, ekonomiskāk un labāk. Pārmaiņas ieviest nav
viegli, bet bez pārmaiņām nav iespējama
attīstība. Vai ir plāns? Jā, ir gan, cits
jautājums, vai visi esam gatavi pārmaiņām. Jāiet laikam līdzi. Jā, darāmā vēl
daudz, un vienmēr var izdarīt labāk, bet
svarīgākais, manuprāt, ir apziņa – kāpēc
es vēlos šo darbu darīt.
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
ir tas uzņēmums, kura darbu visvairāk
kritizē, jo to redz ik uz soļa gan pilsētā,
gan laukos. Komunālās saimniecības
darbiniekiem no sabiedrības paldies par
darbu nākas dzirdēt reti, tāpēc saviem
darbiniekiem saku paldies par padarīto,
jo viņi ir tie, kas ikdienā rūpējas par
sakārtotu apkārtējo vidi.
Paldies novada iedzīvotājiem, kas seko
līdzi novadā notiekošajā, pārrunā un
atgādina aktuālos darbus, kas veicami.
Jūtu, ka neesat vienaldzīgi par to, kas
notiek novadā, ka iedzīvotājiem svarīgi
dzīvot sakoptā un skaistā vidē. Jūsu
viedokļi vienmēr tiek uzklausīti un vērtēti. Iedzīvotāju redzējums speciālistiem
palīdz paraudzīties uz situāciju no cita
skatupunkta, padomi mēdz būt praktiski
un noderīgi. Paldies par jūsu viedokļiem
un iesaisti, jo sakārtoto, skaisto un pārdomāto dzīves vidi radām kopā, lai tā
gan šodien, gan vēlāk mums visiem būtu
kvalitatīva!
Tāpēc domāsim un strādāsim, lai ar
ierobežotiem resursiem panāktu maksimālu rezultātu! Katrs mēs no sirds un ar
prieku darot savu darbu, spējam paveikt
brīnumus. Kopā mums izdosies. Būtiska
ir atziņa - darot sadarbībā, paveikt varam
labāk un vairāk!
Ikdienas straujajā ritējumā atvēlēsim
laiku sev un saviem mīļajiem, tversim
vasaras īpašo garšu un smaržu, lai saglabātu to turpmākajam gadam! Lai vasara
katram ļauj uzkrāt spēkus un, veicot
ikdienas darbus, atliek brīdis paskatīties
apkārt un ieraudzīt skaisto!
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Vai būt patstāvīgam novadam?

No 15. līdz 20. jūlijam Skrundas
novada iedzīvotāji aicināti piedalīties
aptaujā par administratīvi teritoriālo
reformu.
2019. gada 27. jūnija domes sēdē
Skrundas novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu par iedzīvotāju
aptaujas rīkošanu.
2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā minēts, ka Ministru kabinets pēc
konceptuālā ziņojuma sagatavošanas par
administratīvi teritoriālo iedalījumu un
konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā
ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.
pantu izstrādā un līdz 2019. gada 1.
decembrim iesniedz Saeimai atbilstoši
Saeimas lēmumā norādītajiem punktiem
sagatavotu likumprojektu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
intervijās vairākkārt ir norādījis, ka,
veicot administratīvi teritoriālo reformu
(turpmāk – ATR), tiks ņemts vērā ATR
skarto novadu iedzīvotāju viedoklis un
attieksme pret gaidāmo reformu.
Skrundas novads kā patstāvīga teritoriāla vienība tika izveidots 2009. gada
1. jūlijā. 2019. gada sākumā pēc PMLP
datiem novadā bija deklarēti 5045 iedzīvotāji, iedzīvotāju skaitam ir tendence
samazināties. Šobrīd Skrundas novadā
ir 4940 īpašumi, kuros nav deklarēts

neviens iedzīvotājs, un 777 dzīvokļu
īpašumi. Tas liecina, ka daļa iedzīvotāju
deklarējas ārvalstīs vai lielajās pilsētās,

Konkursa “Mēs Skrundas novadam!”
apstiprinātie projekti

21. maijā tika sasaukta Skrundas novada pašvaldības atklāta projektu
konkursa “Mēs Skrundas novadam!” projektu vērtēšanas komisijas sēde.
Sēdē komisijas locekļi izvērtēja saņemtos projektu pieteikumus atbilstoši
Skrundas novada domes apstiprinātajam konkursa nolikumam un projektu vērtēšanas kritērijiem.
Pavisam konkursā “Mēs Skrundas novadam!” tika saņemti 10 projektu
pieteikumi no nevalstiskām organizācijām un neformālām iedzīvotāju grupām.
Projektu vērtēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt atbalsta saņemšanai 6 projektu pieteikumus, kuri atbilda vērtēšanas kritērijiem un saņēma
vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu.
Atbalsta saņemšanai apstiprinātie projektu pieteikumi:
1. Interesentu kopa “Latvijai 101” – “Atpūtas zonas izveide skvērā Valtaiķu
pansionātā”;
2. Interešu kopa “Rudbārži” – Informācijas stends pie Rudbāržu evanģēliski
luteriskās baznīcas;
3. Nīkrāces pagasta neformāla iedzīvotāju grupa – “Otrā iespēja – veļas
žāvētavām!”
4. Neformālā iedzīvotāju grupa – “Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama”;
5. Iedzīvotāju grupa – “Rotaļu laukums Sporta un Saldus ielas dzīvojamo
māju rajonā, Skrundā”;
6. Skrundas pagasta iedzīvotāju grupa – “Veļas namiņš Kušaiņu 2”.
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Teksts: Edgars Zeberliņš,
Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs

tostarp Rīgā. Samazinoties deklarēto
iedzīvotāju skaitam, attiecīgi samazinās
arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un tas
samazinās jau esošajā Skrundas novadā,
kas nozīmē, ka samazinājums saglabāsies arī jaunajā teritoriālajā modelī. Vai
reformas rezultātā deklarēto iedzīvotāju
skaits uz ārzemēm vai lielajiem centriem
nepalielināsies vēl lielākā apmērā?
Skrundas novads šo 10 gadu laikā ir
būtiski attīstījies, novadā savu mājvietu
raduši jauni uzņēmumi, šogad atklāta
jauna apakšstacija, lai nodrošinātu lielāku elektrības jaudu patērētājiem, novadā
aktīvi darbojas Aizsardzības ministrija
– gan Rudbāržos, gan poligonā “Mežaine”, pašvaldībā tiek īstenoti projekti
novada attīstībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām
iedzīvotājus būt aktīviem un paust savu
viedokli, piedaloties aptaujā.
Aptaujas dalībnieki ir Skrundas novada iedzīvotāji, kuri 2019. gada 15. jūlijā
ir sasnieguši 18 gadu vecumu, deklarējuši dzīvesvietu Skrundas novadā.
1. Iedzīvotāji piedalās aptaujā, izsakot
savu viedokli par aptaujas jautājumu:
“Vai Jūs esat par Skrundas novadu kā
patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?”
2. Aptauja tiek organizēta no 2019.
gada 15. jūlija līdz 2019. gada 20. jūlijam pašvaldības klientu apkalpošanas

vietās pašvaldības iestāžu darba laikā
un sestdien, 20. jūlijā, līdz plkst. 13.00,
šādās aptaujas vietās:
2.1. Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā (aptaujas vieta nr. 1);
2.2. Rudbāržu pagasta pārvaldē, Centra ielā 4, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā (aptaujas vieta nr. 2);
2.3. Raņķu pagasta pārvaldē, “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas
novads (aptaujas vieta nr. 3);
2.4. Nīkrāces pagasta pārvalde “Pagasta padome”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads (aptaujas vieta
nr. 4);
2.5. Skrundas pilsētas bibliotēkā, Lielā ielā 1, Skrundā (aptaujas vieta nr. 5);
2.6. Antuļu bibliotēkā, Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts,
Skrundas novads (aptaujas vieta nr.6);
2.7. Nīkrāces pagasta bibliotēkā, Ziedu ielā 1-16, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā (aptaujas vieta nr. 7);
2.8. Raņķu pagasta bibliotēkā, “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts,
Skrundas novads (aptaujas vieta nr. 8);
2.9. Rudbāržu pagasta bibliotēkā, Jubilejas ielā 4-14, Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā (aptaujas
vieta nr. 2);
2.10. www.skrunda.lv
3. Iedzīvotāji piedalās aptaujā klātienē
(2.punktā minētajās vietās) vai ar drošu
elektronisko parakstu parakstītu aptaujas
zīmi nosūtot uz elektroniskā pasta adresi
sandris.kuzmickis@skrunda.lv (aptaujas
zīme atrodama www.skrunda.lv).
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ĪSUMĀ

AS “Latvenergo”
rīko izsoli

AS “Latvenergo” informē, ka ir apstiprināti izsoles noteikumi Nr. 01ND0006/10 “Izsoles noteikumi AS “Latvenergo” nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 6209 003 0174 Ventas ielā 6A,
Skrundā pārdošanai”. Izsole paredzēta
26.07.2019. Izsoles sākumcena 93
000 EUR. Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties AS “Latvenergo” mājas lapā,
sadaļā “Izsoles”, kā arī informācija
ievietota Skrundas novada pašvaldības
mājas lapā.

Informācija
iedzīvotājiem!

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)
Skrundā tagad var sasniegt, zvanot uz t.
66954849 un, kā līdz šim, arī uz numuru
63331555. Informējam, ka savienojuma
sākumā tiek atskaņota informācija par
sarunas ierakstīšanu un šī pakalpojuma
nodrošinātāju Ventspils digitālo centru.
Aicinām iedzīvotājus būt pacietīgiem
un sagaidīt savienojumu ar VPVKAC
speciālistu!

Nakts koncerts
Raņķos

3. augustā pl. 22.00 Raņķos, aiz
estrādes, Ventas abos krastos un uz
plosta nakts noskaņu koncerts “SAPŅU
ATSPULGS VENTAS ŪDENS LĀSĒ”.
Uzsmaidīsim klusumam, kurš apsēdīsies
mums blakus un teiksim: “Še Tev daļa
mana prieka, es to dienā nopelnīju.”
Koncerts notiks Ventas abos krastos kā
stāsts par ieklausīšanos skaņās, balsīs,
putnos, tekošā ūdenī un pašam sevī,
kā ceļojuma mirklis tagadnē. Ventas
vienā krastā muzicēs trio no Kuldīgas
un Liepājas (čells, vijole, klavieres).
Ventas otrā krastā skanēs saksofons (E.
Kārkliņš) un ģitāra (Jānis Narkevics no
grupas “Saldās sejas”). Ventā uz plosta
– balsis: Latvijas Kultūras akadēmijas
Valmieras teātra kursa studenti. Lūdzu
paņem līdzi kādu lukturīti, lai tumsā
krasti iezaigojas gaismiņās un gaišāks
mājupceļš. Sēdēšanai būs malkas
klucīši un soli, bet vari paņemt līdzi arī
savu krēslu un pledu ērtākai koncerta
baudīšanai, ja paliek auksti, lai ir ar ko
apsegties! Ja tev ir sava laiva, tad lūdzam
koncertu apmeklēt, sēžot laivā un klausoties koncertu uz Ventas ūdens (būtu
vēlams trauciņos paņemt līdzi sveces, lai
no krasta laivas būtu redzamas). Papildu
informācija pa t. 29359243. Ieeja – bez
maksas.

Vasaras nometnes

Bērnu vasaras dienas nometne “Vasaras skoliņa” šogad norisināsies Skrundas
kultūras nama mazajā zālē no 15. līdz
17. jūlijam un no 5. līdz 8. augustam,
no plkst. 10.00–13.30. Aicinām pieteikt
bērnus vecumā no 7 līdz 10 gadiem pa
tālr. 29427990 (Inese). Katrā nometnē
vietu skaits ir ierobežots, tādēļ lūgums
pieteikties laikus. Mīļie vecāki, lūdzu,
nepiesakiet bērnus uz abām nometnēm,
jo saturiski abas būs līdzvērtīgas. Vasaras
nometne “Veselības nometnīte” norisināsies visā novadā (Skrundas pilsētā,
Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces pagastos, kā
arī Jaunmuižas pamatskolā laika posmā
no 19. līdz 23. augustam. (no plkst. 10.00
līdz 13.00). Pieteikties pa tālr. 29427990
(Inese), vai sekojiet afišām pagastos.

Mobilā diagnostika

22. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00
Kuldīgas ielā 4, Skrundā, mobilā diagnostika. Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības
dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS, ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR, bez nosūtījuma - 25,00
EUR. Rentgens (plaušām, locītavām
u.c.) – 1 projekcija 9,00 EUR (ģimenes
ārsta nosūtījums nav nepieciešams).
Kardiogramma 5,00 EUR (bez ģimenes
ārsta nosūtījuma). D vitamīna noteikšana
6,00 EUR. Lūdzam veikt PIERAKSTU
uz noteiktu laiku pa tālruni 27020119.
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Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Skrundas
novadā turpinās

Skrundas novada pašvaldība līdz šā gada 31. decembrim realizē Eiropas
savienības fonda projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā
1. kārta” Nr.9.2.4.2/16/I/039. No pagājušā gada septembra ir uzsākti vairāki
lekciju apmācību cikli dažādām iedzīvotāju grupām. Lekciju cikls “Māki
palīdzēt sev un citiem!”, kur galvenokārt skolēni, skolotāji guva priekšstatu
par dažādām slimībām, saslimšanas veidiem un to, kā atpazīt un palīdzēt
krīzes situācijā. Skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja noklausīties un gūt
atbildes uz neierastiem jautājumiem par seksuāli reproduktīvo veselību, par
attiecībām. Māmiņas un bērni fizioterapeita vadībā uzlaboja zināšanas par savu
un savu bērnu veselību, audzināšanu. Paralēli šīm aktivitātēm skolēniem jau
otro mācību gadu bija iespēja norūdīties, iepazīties ar ūdeni un apgūt pamatprasmes peldēšanā. Peldēšanas apmācības Skrundas vidusskolas un Nīkrāces
pamatskolas 1. –4. klašu skolēniem notiks arī nākamā mācību gada pirmajā
semestrī. Kā jau ierasts, trešo gadu pēc kārtas vasarā notiks Veselības nometnīte bērniem. Tiek uzsāktas vairākas aktivitātes, lai iedzīvotājus izglītotu par
veselīgu uzturu, veicinātu izpratni par savu veselību personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kā atkarīgām personām vai to tuviniekiem.
Veselības veicināšanas nometnītes bērniem no 6–11 gadiem notiks no 19. līdz 23.
augustam Jaunmuižā, Raņķos, Skrundā, Rudbāržos un Nīkrācē.
Nodarbību cikls - Veselīga uztura apmācības “Dzīves skoliņa”, skat 3. lpp.
Atkarību atpazīšanas lekcijas ( t.63331295)
Dat.

Mērķauditorija

04.07.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

Vieta

10.00–12.00

Laiks

11.07.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

10.00–12.00

18.07.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

10.00–12.00

25.07.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

10.00–12.00

01.08.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

10.00–12.00

08.08.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

10.00–12.00

15.08.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

10.00–12.00

22.08.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

10.00–12.00

29.08.

Visi iedzīvotāji

Kalēju iela 4, Skrunda

10.00–12.00

Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem
(t. 63331295, nodarbību laiki var mainīties).
Dat.

Mērķauditorija

Vieta

Laiks

08.07.

Personas ar funkcionāliem
Kalēju iela 4,
traucējumiem
Skrunda

13.00–15.00

10.07.

Personas ar funkcionāliem
Kalēju iela 4,
traucējumiem
Skrunda

13.00–15.00

15.07.

Personas ar funkcionāliem
Kalēju iela 4,
traucējumiem
Skrunda

13.00–15.00

17.07.

Personas ar funkcionāliem
Kalēju iela 4,
traucējumiem
Skrunda

13.00–15.00

22.07.

Personas ar funkcionāliem
Kalēju iela 4,
traucējumiem
Skrunda

13.00–15.00

24.07.

Personas ar funkcionāliem
Kalēju iela 4,
traucējumiem
Skrunda

13.00–15.00

29.07.

Personas ar funkcionāliem
Kalēju iela 4,
traucējumiem
Skrunda

13.00–15.00

31.07.

Personas ar funkcionāliem
Kalēju iela 4,
traucējumiem
Skrunda

13.00–15.00

05.08.

Personas ar funkcionāliem
Raņķu pakalpotraucējumiem
juma pārvalde

13.00–15.00

07.08.

Personas ar funkcionāliem
Raņķu pakalpotraucējumiem
juma pārvalde

13.00–15.00

12.08.

Personas ar funkcionāliem
Raņķu pakalpotraucējumiem
juma pārvalde

13.00–15.00

14.08.

Personas ar funkcionāliem
Raņķu pakalpotraucējumiem
juma pārvalde

13.00–15.00

19.08.

Personas ar funkcionāliem
Raņķu pakalpotraucējumiem
juma pārvalde

13.00–15.00

21.08.

Personas ar funkcionāliem
Raņķu pakalpotraucējumiem
juma pārvalde

13.00–15.00

26.08.

Personas ar funkcionāliem
Raņķu pakalpotraucējumiem
juma pārvalde

13.00–15.00

28.08.

Personas ar funkcionāliem
Raņķu pakalpotraucējumiem
juma pārvalde

13.00–15.00

Kas ir funkcionālie traucējumi?
Tie ir jebkāda veida traucējumi, kas personai apgrūtina spēju rūpēties par sevi
vai veikt ierastās ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi,
augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi
ir dažādi funkcionālie traucējumi.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

2019. gada 5. jūlijs

Pagastu ziņas
Nīkrācē

Vasara ik gadu ir darbīgs periods, neskatoties uz atvaļinājumu sezonu. Tiek pļauti
zālāji. Kapsētās ir sagādātas smiltis, lai piederīgajiem būtu iespēja papildināt kapu
kopiņās smilšu segumu.
Esam aizvadījuši Līgo svētkus. Tajos notika sportisks pasākums „Pirms Līgo dienas jampadracis”, kurā piedalījās četras komandas. Vakarpusē Vaiņodes un Skrundas
novada pašdarbnieki ielīgoja svētkus ar A. Tauriņa komēdiju „Pārdotie svētki”.
Vakara noslēgumā visiem bija iespēja izdejoties kopā ar muzikantiem no Saldus.
Noslēgusies Ziedu ielas 5 ielas seguma maiņas 2. kārta, kuru veica SIA “Taku
meistars”. Savukārt pagasta centrā tiks izveidotas jaunas gājēju takas.
6,5 km garumā pabeigta rekonstrukcija pašvaldības autoceļam Nīkrāce–Priežukrogs.
Nīkrāces bibliotēkas lasītāju klubiņš devās braucienā uz peoniju dārzu „Ziedoņi”,
kur ieguva informāciju par peoniju un īrisu audzēšanu, to kopšanu. Nīkrāces bibliotēkā norisinājās zīmēšanas pēcpusdiena, kurā piedalījās 11 Nīkrāces pagasta bērni.
Zīmējumu tēma “Vasaras krāšņumā”. Bibliotekāre iegādājusies jaunākās grāmatas.
Bibliotēkā skatāma Birutas Leikartes pildspalvu kolekcija. Vasarā bibliotēkas darba
laiks ir no pl. 9.00–16.00 .
Augustā bērniem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, ko pateicoties Skrundas novada pašvaldības atbalstam, organizēs biedrība „Nīkrācnieki”.
Informāciju sagatavoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa

Rudbāržos

Vasara jau pilnbriedā, tā zied un reibina ar savām smaržām. Jūnijs izsmaržojis
jāņuzāļu vainagos un izskanējis skolas izlaiduma valšos. Nupat nosvinēti Līgo
svētki ar jauku koncertu, ko sniedza Lieģu kultūras nama kapela “Luste”, un ballīti
ar Vilni no Liepājas līdz rīta gaišumam. Pagasta seniori piedalījās un jauki pavadīja
pēcpusdienu Bunkā gadskārtējā Lejaskurzemes senioru zaļumballē. 27. jūlijā seniori
ir mīļi gaidīti 19. starpnovada senioru saietā “Salidojums – ar putniem!” Rumbas
pagasta Mežvaldē, kur varēsim vērot iluzionistu “Edžus un Ieva” šovu un klausīties
grupas “Zaļā galma kapela” koncertu.
Ir atvaļinājuma laiks, bet plānotie darbi turpinās. Tiks veikta asfalta seguma maiņa
Centra ielai, skolas sporta zālei tiks sakārtots apgaismojums, pagasta noliktavas
darbnīcas ēkai Liepu ielā 20 tiks nomainīts jumta segums. Sāksies ceļa remonta
darbi pagasta autoceļam Ostnieki–Pūpoli.
Informāciju sagatavoja Rudbāržu pakalpojuma pārvaldes vadītāja
Dzintra Veģe

Raņķos

Jūnijs izvērtās neparasti spraigs gan ar saimnieciskiem darbiem (pļaušana, remontdarbi, svētku atribūtikas gatavošana), gan pasākumiem. Jūnijs iesākās ar autorallija
“Dullā maijvabole” dalībnieku uzņemšanu. 14. jūnijā tika pieminēti komunistiskā
genocīda upuri. Daudz pozitīvu atsauksmju tika saņemti par pirmssvētku pasākumu
“Darbi lauku sētā”. Viss kā sendienās: siera siešana, desu kūpināšana, govs slaukšana,
piena mašīnēšana, sviesta kulšana, aitu cirpšana, aušana un adīšana, vainagu pīšana,
kalšana, dziesmas un dejas. Bērniem vislielākais prieks bija par mazajiem trusīšiem,
cālīšiem, kaziņām, arī citiem mājdzīvniekiem. Paldies ikvienam, kurš atsaucās un
palīdzēja, lai pasākums būtu interesants. Savukārt Līgo vakarā raņķeniekus un
ciemiņus priecēja pašmāju amatierteātris ar uzvedumu “Īsa pamācība līgošanā”,
stāsts par svētku tradīcijām, pirts lietām un improvizētu pēršanos. Un, protams, Jāņu
nakts zaļumballe. Mēneša nogalē Raņķos viesojās Kuldīgas foto kluba “Divas upes”
fotogrāfi, lai iemūžinātu Raņķu dzīvi. Tas būs ieguvums raņķeniekiem kā šodienas
skatījums nākotnei. Fotogrāfu vērtējums – Raņķos ir interesanti un atsaucīgi ļaudis.
Arī atlikusī vasara būs spraiga ar remontu darbiem un pasākumiem – teātri, bērnu
nometnēm, ekskursijām un nakts koncertiem.
Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojuma pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

Konsultācijās Kurzemē iedrošina potenciālos
aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes

“Kas nepieciešams un kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt bērnam labi un komfortabli iejusties ģimenes vidē?” – ar šādu jautājumu pie speciālistiem bezmaksas konsultācijās
7 Kurzemes pašvaldībās vērsušies potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes.
Lai veicinātu bērnu skaita samazināšanos institūcijās un to nonākšanu ģimenēs,
iespēja saņemt apmaksātas psihologa, jurista un sociālā darbinieka konsultācijas
tika nodrošināta Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros. Konsultācijas gada laikā vēlējās un saņēma 27 cilvēki, kas ir aizdomājušies
par adopciju, kļūšanu par aizbildņiem vai audžuģimeni.
Visbiežāk no piedāvātajiem speciālistiem potenciālie aizbildņi, adoptētāji un
audžuģimenes izvēlējušies konsultēties ar psihologu – kopumā sniegtas 28 konsultācijas 49 stundu garumā. Šī speciālista atbalsts galvenokārt bijis nepieciešams, lai
censtos pārvarēt satraukumu par bērna ienākšanu ģimenē vai saņemtu atbildes par
pieņemamā bērna audzināšanu un savstarpējām attiecībām. Savukārt 17 konsultācijās ar sociālo darbinieku 28 stundu garumā lielākoties runāts par bērna dažādajiem
vajadzību līmeņiem un to, kā sniegt bērnam nepieciešamo atbalstu, pelnīto uzmanību
un patiesu maigumu. Potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes devušies arī
pie jurista, lai kopumā 14 konsultācijās 28 stundu garumā runātu par jautājumiem,
kas saistīti ar juridisko atbildību par bērnu.
“Konsultāciju apmeklētāji norādījuši, ka ir saņēmuši noderīgu informāciju gan
par to, kā noris process bērna uzņemšanai ģimenē, gan ar ko sākt. Tas dod cerību,
ka mums izdevies spert nelielu soli, lai bērnu skaits institūcijās tomēr samazinātos,”
piebilst. I.Kalniņa.
Potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm arī turpmāk būs
pieejams atbalsts. Kurzemē pašlaik darbojas 4 Ārpusģimenes atbalsta centri – Kuldīgā, Liepājā, Talsos un Ventspilī, kas nodrošina apmācības un sniedz psihosociālo
atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem. Savukārt
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros atbalsts turpmāk tiks nodrošināts, organizējot
informatīvus, izglītojošus un motivējošus pasākumus. “Konsultācijās potenciālie
aizbildņi un audžuģimenes ir norādījuši, ka vēlētos satikt esošās audžuģimenes un
uzklausīt viņu vērtīgo pieredzi. Arī mēs uzskatām, ka jau esošie aizbildņi, adoptētāji
un audžuģimenes var sniegt nozīmīgu atbalstu un iedrošinājumu, lai izšķirīgais lēmums – uzņemt bērnu savā ģimenē – tiktu pieņemts. Šobrīd veicam nepieciešamos
gatavošanās darbus, lai jau drīzumā Kurzemē šādas tikšanās varētu organizēt,”
noslēgumā piezīmē I.Kalniņa.
Teksts: Laura Homka,
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 „Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”
šādus grozījumus:
1. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Skrundas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā tirdzniecība
ar vai bez piesaistes pastāvīgajai tirdzniecības vietai var notikt šādās adresēs:
11.1. 1.Maija laukums, Skrundā (kadastra apzīmējums 62090020285),
11.2. Stāvlaukums Saldus ielā
23, Skrundā (kadastra apzīmējums
62090030168),
11.3. Kuldīgas ielā 2A, Skrundā (kadastra apzīmējums 62090030170),
11.4. Skolas ielā 1A, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā (kadastra apzīmējums
62290150297),
11.5. Stāvlaukums pie Kušaiņu ielas
4, Kušaiņos, Skrundas pagastā (kadastra
apzīmējums 62290080088),
11.6. Stāvlaukums pie Cieceres ielas
4, Ciecerē, Skrundas pagastā (kadastra
apzīmējums 62290120047),
11.7. Stāvlaukums pie Centra ielas 4,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā (kadastra
apzīmējums 62820080370),

11.8. Stāvlaukums pie Ziedu ielas
2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā (kadastra
apzīmējums 62680030251),
11.9. Stāvlaukums pie Ventas ielas 7,
Raņķos, Raņķu pagastā (kadastra apzīmējums 62780020205).”,
2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Ārpus noteikumu 11.punktā
minētajām vietām ir atļauta īslaicīga
sezonālā rakstura preču pārdošana, tai
skaitā kultūras, sporta, reliģiska vai citu
pasākumu laikā, veicot tirdzniecību
no transporta līdzekļa vai uz attiecīgu
pasākuma norises laiku iekārtotām
tirdzniecības vietām.”,
3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Lai saņemtu pašvaldības atļauju
ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu,
norādot šādu informāciju un pievienojot
šādus dokumentus:
13.1. fiziskās personas vārds, uzvārds
un personas kods (ja fiziskā persona
nav reģistrējusi saimniecisko darbību)
vai nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi
saimniecisko darbību), vai juridiskās
personas nosaukums (firma) un nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods;
13.2. realizējamo preču grupas;

13.3. paredzētā tirdzniecības norises
vieta, laiks un ilgums;
13.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju –
privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā
nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot
gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota
publiskajos ūdeņos) par paredzēto
tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta
minētajā nekustamajā īpašumā;
13.5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma
norises laikā un vietā, ja tirdzniecība
paredzēta attiecīgā pasākuma norises
laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja
pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās
dibināta iestāde;
13.6. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja
tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās
vietās;
13.7. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai
iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.”,
4. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
14. Lai saņemtu pašvaldības atļauju

ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu
par tirdzniecības organizatoru, juridiskā
vai fiziskā persona, kura reģistrējusi
saimniecisko darbību, vai publiskā persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu,
norādot šādu informāciju un pievienojot
šādus dokumentus:
14.1. fiziskās personas vārds, uzvārds
un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods, vai publiskās personas nosaukums
un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
14.2. paredzētā ielu tirdzniecības
organizēšanas vieta, norises laiks un
ilgums;
14.3. tirdzniecībai paredzēto preču
grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;
14.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta šāda informācija par tirdzniecības dalībnieku un
pievienoti šādi dokumenti:
14.4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību)
vai nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi
saimniecisko darbību), vai juridiskās
personas nosaukums (firma) un nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods;
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14.4.2. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā
reģistrētas nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai
iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;
14.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju –
privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā
nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot
gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota
publiskajos ūdeņos) par paredzēto
tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta
minētajā nekustamajā īpašumā;
14.6. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma
norises laikā un vietā, izņemot gadījumu,
ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās
dibināta iestāde.”
5. Svītrot 27.punktu un pielikumus
Nr. 1, 2, 3,
6. Aizstāt 52.punktā vārdus “Skrundas
novada Domē” ar vārdiem “pašvaldības
administratīvo aktu strīdu komisijā”.
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja L. Robežniece
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Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012. gada
29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā””
Paskaidrojuma raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Skrundas novada pašvaldība, izvērtējot spēkā esošos Skrundas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr. 12/2012 “Par
ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā” spēkā esošo redakciju, konstatējusi, ka minētajos noteikumos ir nepieciešami grozījumi. Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktu
saistošo noteikumu grozījumi nepārsniedz pusi no saistošo noteikumu normu apjoma, tāpēc nav nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir izteikt jaunā redakcijā šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu atsevišķus punktus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par administratīvajām procedūrām

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo
institūciju kompetenci.
3.2. Noteikumu izpilde tiek nodrošināta apstiprinātā budžeta ietvaros.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Skrundas novada pašvaldība.

5. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 “Nosagatavoti
teikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2017
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 9/2017 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu tiesisko pamato-

jumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdalību” 13.punktu, Ministru kabineta
2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi
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Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 “Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 9/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Skrundas novada iedzīvotājiem””
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības
1.Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” iniciatīva, atbalsts brīvpamatojums
pusdienu pabalstam nepieciešams tām trūcīgām ģimenēm, kurās aug
bērni līdz obligātajam izglītības vecumam un tie apmeklē pirmskolas
izglītības iestādes.
2. Skrundas novads p/a “Sociālais dienests” iniciatīva, paplašinot
dzīvokļa pabalsta saņēmēju loku un iekļaujot tajā maznodrošinātas
personas.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Noteikumu grozījumi paredz palielināt saistošajos noteikumos noteikto dzīvokļa saņēmēju loku, papildinot to ar maznodrošinātām personām.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
Pabalsti tiek izmaksāti attiecīgo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un
pašvaldības budžetu
Skrundas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” plānotā
budžeta ietvaros.
Informācija par saistošo noteikumu projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Informācija par administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Nav ietekmes.
Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties p/a „Sociālais dienests”
ar iesniegumu.
Nav ietekmes.

par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,
30., 31. un 311.punktu”,
2. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:
“8.2. pabalsts tiek piešķirts ģimenēm,

Aicina uz Dzīves skoliņas nodarbībām
Sadarbībā ar biedrību “Ventas krasti” projekta "Veselības veicināšanas
pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/039) ietvaros Skrundas
novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā norisināsies meistarklases, diskusijas, nodarbības “Dzīves skoliņa”. Aicināts ikviens interesents!
10. jūlijā plkst. 10.00 diskusiju cikla 1. nodarbība un meistarklase par smūtijiem
un dažādiem kokteiļiem, ko piedāvāt ar krūti barojošām māmiņām, jaunākā vecuma
bērniem. Norises vieta – Lielā iela 1A, Skrunda, Māmiņu skolas darbības ietvaros.
14. jūlijā no plkst. 10.00 Skrundas tirgus laukumā – Sarunu teltī tēma par atspirdzinošiem dzērieniem vasarā un meistarklase par ceptiem un grillētiem dārzeņiem.
24. jūlijā plkst. 10.00 diskusiju cikla 2. nodarbība un meistarklase “Sakņu sautējumi un dārzeņu saldēšana”. Norises vieta – Lielā iela 1A, Skrunda, Māmiņu skolas
darbības ietvaros.
7. augustā plkst. 10.00 diskusiju cikla 3. nodarbība un meistarklase “Uztura
ietekme uz veselību un labsajūtu”. Norises vieta – Lielā iela 1A, Skrunda, Māmiņu
skolas darbības ietvaros.
18. augustā no plkst. 10.00 Skrundas tirgus laukumā – Sarunu teltī tēma par sakņu
sautējumiem, tumēm un biezeņzupām.
21. augustā plkst. 10.00 diskusiju cikla 4. nodarbība un meistarklase par graudaugiem un putrām. Norises vieta – Lielā iela 1A, Skrunda, Māmiņu skolas darbības
ietvaros.
4. septembrī plkst. 10.00 diskusiju cikla 5. nodarbība un meistarklase par pākšaugiem. Norises vieta – Lielā iela 1A, Skrunda, Māmiņu skolas darbības ietvaros.
Papildu informācija, sazinoties ar Inesi Ivāni, biedrības "Ventas krasti" valdes
priekšsēdētāju, t. 29427990.

Skrundas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece
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kuras atzītas par trūcīgām. Brīvpusdienas saņem bērni, kuri apmeklē Skrundas
novada pirmskolas izglītības iestādes,”,
3. Papildināt noteikumus ar
10.1.2.punktu šādā redakcijā:
“10.1.2. maznodrošinātas ģimenes
(personas),”.
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Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
Aizstāt 10.41.3.punktā un 10.41.4.punktā skaitli “260” ar skaitli “300”,

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 23/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””
Paskaidrojuma raksta daļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu projekts tika izstrādāts kā p/a „Sociālais dienests” iniciatīva, lai sava budžeta ietvaros sniegtu lielāku atbalstu pensionāriem,
personām ar invaliditāti un Černobiļas AES seku likvidētājiem, paplašinot dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaitu. Balstoties uz Likumu par valsts pensijām
01.01.2019. un LM un VSAA informāciju par pensiju indeksāciju no 01.10.2018.

Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu grozījumi paredz palielināt saistošajos noteikumos noteikto ierobežojumu vecuma, invaliditātes un Černobiļas AES seku likvidētāju pensijas
lieluma apmēram.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par administratīvajām procedūrām

Pabalsti tiek izmaksāti noteiktajā kārtībā un plānotā budžeta ietvaros.
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Skrundas novada Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.

Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie
noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Skrundas novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”
Skrundas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece

NO IDEJAS LĪDZ ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMAM: AR KO SĀKT?
Ja esat iegādājies zemi un gatavojieties būvēt savu sapņu māju vai arī
vēl tikai lūkojaties pēc nekustamā
īpašuma, iespējams, apsverat domu
par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu. Kā pie tāda tikt? Cik laika un
naudas būs vajadzīgs? – Lūk, atbildes
uz šiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas jums palīdzēs vienkārši un
ērti īstenot ideju par jauna elektrības
pieslēguma ierīkošanu jūsu īpašumā.

PIETEIKŠANA

Kā pieslēgt īpašumu elektrotīklam vai atjaunot elektrības
piegādi?
Ja nekustamajā īpašumā nav pieslēguma elektrotīklam, pieteikumu jauna
pieslēguma ierīkošanai iesniedziet AS
“Sadales tīkls” (ST) klientu portālā e-st.
lv. Ja īpašums jau bijis apdzīvots, tajā ir
saglabājies pieslēgums elektrotīklam un
nepieciešams tikai atjaunot elektrības
piegādi, vērsieties ar pieteikumu pie sava
elektrības tirgotāja.
Cik jaudīgu elektrības pieslēgumu man vajag?
Ar slodzes aprēķina kalkulatora

palīdzību tiešsaistē nosakiet jaunam
elektrības pieslēgumam nepieciešamo
jaudu. Jūsu ērtībām slodzes aprēķina
kalkulators pieejams sadalestikls.lv.

SAGATAVOŠANAS UN
IERĪKOŠANAS DARBI

Vai man būs jāpiesaista vēl citi
speciālisti un kas veiks elektrības
pieslēguma tehniskos darbus?
Jā, jums būs jāizvēlas sertificēts elektriķis, kas ierīkos ēkas iekšējo elektrotīklu. Atsevišķos gadījumos arī elektrotīkla
izbūves projekta izstrādātājs. Izbūvi
līdz sadalnei, veiks konkursa kārtībā
ST atlasīts būvnieks. Par elektrotīklu
no sadalnes līdz jūsu īpašumam un pašā
īpašumā atbildīgs būs jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis. Jūsu īpašuma elektrotīklu ar kopējo savienos, kā arī sadalni un
skaitītāju uzstādīs ST speciālisti.
Cik daudz laika vajadzēs un kā
zināšu, kādi darbi jau paveikti un
kas vēl jādara?
Atkarībā no projekta sarežģītības
pakāpes, jauna elektrības pieslēguma
ierīkošana vai slodzes palielināšana

var aizņemt no dažām dienām līdz
vairākiem mēnešiem. Klientu portālā
e-st.lv sekojiet līdzi visiem elektrības
pieslēguma sagatavošanas darbiem, kā
arī iesaistieties tajos. Reģistrējiet savu
tālruņa numuru un saņemiet aktuālo
informāciju arī SMS formā.

IZMAKSAS

Kā tiek aprēķinātas izmaksas?
Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas
ir atkarīgas no pieprasītās jaudas un
veicamo darbu apjoma. Tās sastāv no
faktiskajām izmaksām, piemēram, maksas par sadalni, tās uzstādīšanu, kabeļa
vai vada pievilkšanu līdz sadalnei u.c,
un ieguldījumiem, kas nodrošina kopējā
elektrotīkla pieejamību. Ja esat iegādājies zemi vai ēku, kurā nav pieslēguma
elektrotīklam, vai vēl tikai plānojat to
darīt, iesniedziet konkrētā īpašuma jauna
elektrības pieslēguma ierīkošanas pieteikumu klientu portālā e-st.lv un saņemiet
izmaksu aprēķinu par brīvu.
Vai varu atgūt izmaksas?
Lai sekmētu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstību, klientiem, kuru

Jaunieti, maini dzīvi,
piedalies projektā “PROTI un DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz
29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā
algotu darbu, neapgūsti arodu pie
amata meistara un neesi reģistrēts
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam
projektā “PROTI un DARI!”.
Īpaši vēršam uzmanību iesaistīties
projekta aktivitātēs skolu beidzējus – 9.
un 12. klašu absolventus! Piedāvājam 1
mēneša programmu, kuras ietvaros Tev
būs iespēja izzināt savus iekšējos un
ārējos resursus, gūt karjeras būvēšanas
prasmes, izvirzīt mērķus, gūt instrumentus mērķu sasniegšanai, apzināt tavām
interesēm piemērotāko izglītības iestādi.
Sazinies ar jaunatnes lietu speciālisti
Baibu Eversoni, zvanot 29852292 vai
sūtot ziņu elektroniski: baiba.eversone@
skrunda.lv. SAZINIES TUVĀKAJĀS
DIENĀS, LAI NENOKAVĒ DOKUMENTU IESNIEGŠANU SAVĀ TURPMĀKAJĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ!
Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”,
Nr.8.3.3.0/15/I/001, ir unikāls ar to, ka
katram projektā iesaistītam jaunietim
tiek sniegts individuāls, tieši viņam
domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša
prasmēm, interesēm, iespējamiem
attīstības virzieniem un vajadzībām,
jaunietim tiek izstrādāta individuālo
pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var
ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un

SKRUNDA

ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants
u. c., izņemot ārstniecības personālu),
dalība pasākumos (nometnes, semināri,
sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko
organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas
specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes
uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu
pie amata meistara, iesaiste vietējās
sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski
pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu
individuālu pasākumu programmu, var
tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs
programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, karjeras
konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs
jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar
interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev
vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves
panākumiem. Aicinām ikvienu nodot
šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties
projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert

NĪKRĀCE

RAŅĶI

pirmo soli un mainīt savu dzīvi.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas
jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie
amata meistara, Nodarbinātības valsts
aģentūras vai Valsts izglītības attīstības
aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas
projektu pasākumos vai Nodarbinātības
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī
nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.
Vairāk informācijas par projektu
“PROTI un DARI!” var atrast aģentūras
tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv
“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas
perioda darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
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elektrības pieslēgums vai pieslēguma
jaudas palielinājums ir 0,4kV (kilovolti)
elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100A
vai vidsprieguma elektrotīklā, ir iespēja
piecu gadu laikā no jauna elektrības
pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas brīža atgūt par pakalpojumu
samaksāto 100% apmērā. Rūpīgi izvērtējiet elektrības pieslēgumam nepieciešamo jaudu, lai atgūstu investīcijas un arī
vēlāk lietotu elektrību nepārmaksājot!

EFEKTIVITĀTE

Kādēļ atteikties no liekās elektrības pieslēguma jaudas?
Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē pārliecinieties, vai visa
īpašumā pieejamā elektrotīkla jauda
tiešām nepieciešama. Samazinot elektrības pieslēguma jaudu, atbilstoši šī brīža
vajadzībām, samazināsies arī kopējās
izmaksas par patērēto elektroenerģiju.
Kā varu samazināt īpašumā pieejamo elektrotīkla jaudu?
Piesakiet pieslēguma jaudas samazināšanu klientu portālā e-st.lv un

saņemiet šo pakalpojumu bez maksas.
Rūpīgi izvērtējiet šī soļa nepieciešamību
un ņemiet vērā, ka slodzes atjaunošana
ir maksas pakalpojums. Jūsu ērtībām
slodzes aprēķina kalkulators pieejams
sadalestikls.lv.

CITI PIESLĒGUMI

Ko darīt, ja elektrība nepieciešama īslaicīgi?
Ja organizējat pasākumu ārpus telpām,
iekārtojat āra kafejnīcu vai plānojat būvdarbus īpašumā, kurā nav pieslēguma
elektrotīklam, un šāds pieslēgums nepieciešams vien uz laiku, kas nepārsniedz
24 mēnešus, pieteikumu īslaicīga pieslēguma ierīkošanai iesniedziet klientu
portālā e-st.lv.
Ko darīt, ja nav pieļaujams elektrības padeves pārtraukums?
Ja īpašumā esošajām elektroietaisēm
nav pieļaujami elektrības piegādes
pārtraukumi, ar ģeneratora palīdzību
izveidojiet autonomu elektroapgādi.
Vairāk informācijas
SADALESTIKLS.LV

AICINĀM PIEDALĪTIES STIKLA ŠĶIRATLONĀ UN
BEZ MAKSAS ATBRĪVOTIES NO STIKLA TARAS!
Vides apsaimniekošanas uzņēmums
SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS
“Latvijas Zaļais punkts” un veikaliem
“top!” aicina piedalīties Vislatvijas
“Stikla šķiratlonā”.
Katram, kuram privātajā vai lauku
mājā sakrājušās izmantotas un vairs
nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles,
tagad ir iespēja tās bez maksas nodot
savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki
piedalīsies arī izlozē, kur varēs laimēt
veikala “top!” dāvanu kartes.
Projekta ietvaros ikviens Skrundas
novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas, var pieteikt speciālo transportu, kurš konkrētā dienā piebrauks
un pieņems izlietoto stikla iepakojumu.
Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlonā”
Skrundas iedzīvotāji var līdz 29. jūlijam
un to izdarīt ir ļoti vienkārši:
1. Savāciet mājās visas izlietotās, vecās un nevajadzīgās burkas un pudeles.
2. Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa

tālruni 26154123 vai rakstiet vēstuli uz
e-pasta adresistikls@ecobaltiavide.lv
un piesakiet savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā arī norādiet aptuveno stikla
iepakojumu apjomu un atstājiet savu
kontaktinformāciju.
3. 10. augustā speciālais transports
pieteiktajās adresēs paņems stikla iepakojumu Skrundā, kuram jābūt ievietotam maisos vai kastēs un tas jānovieto
apsaimniekošanas uzņēmuma darbiniekiem pieejamā vietā. Pašiem atrasties
klāt savākšanas laikā nav nepieciešams,
bet jānodrošina, lai darbinieki var ērti
piekļūt maisiem ar iepakojumu.
Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese tiks automātiski reģistrēta
dalībai loterijā, kuras laikā tiks izlozētas
2 veikalu “top!” dāvanas 20 eiro vērtībā.
Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā
saņems akcijas dalībnieks, kurš būs
sašķirojis visvairāk stikla pudeļu un
burku (kg).

Īstenos projektu “Atklātā iespēja”

Atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā
līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem” Skrundas novada pašvaldība saņēmusi atbalstu projekta “Atklātā iespēja” īstenošanai. Projekta laikā plānots radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu
un jaunatnes darbinieku intelektuālai un radošai attīstībai, uzlabot jauniešu dzīves
kvalitāti, veicinot viņu vēlmi un SPĒJU īstenot savas iniciatīvas, veicinot piederības
sajūtu vietējai sabiedrībai kā atbalstošai kopienai, sniegt pastiprinātu priekšstatu par
atbalsta saņemšanas iespējām iniciatīvu rosināšanas, realizācijas un izvērtēšanas procesā, sniedzot iespēju gūt daudzveidīgas, darba tirgum noderīgas prasmes. Projekta
laikā no 1. augusta tiks organizētas apmācības, iedvesmas darbnīcas un pieredzes
apmaiņas braucieni. Par precīziem datumiem uzzināsi, sekojot informācijai vietnē
Facebook Skrundas jauniešu centra lapā @skrundasjauniesucentrs un Instagram: @
SkrundasJC. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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2019. gada 27. jūnija domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma piedalīties Interreg V-A
Latvia-Lithuania Programme 2014-2020
III kārtas projektu konkursā ar projektiem: 1) ,,Cooperation for Preserving
Heritage in Karkle and Skrunda”, attiecināmās izmaksas ir 250 000,00 EUR
(divi simti piecdesmit tūkstoši euro,
nulle centi). Programmas finansējums
ir 85% no attiecināmajām izmaksām,
kas ir 212 500,00 EUR (divi simti divpadsmit tūkstoši pieci simti euro, nulle
centi), pašvaldības finansējums ir 15%
no attiecināmajām izmaksām, kas ir 37
500,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši
pieci simti euro, nulle centi); 2) ,,Solis
uz priekšu” (StepForward: activating
personal resources and developing employability skills), kur projekta kopējās
izmaksas ir 100 000,00 (viens simts
tūkstoši euro, nulle centi). Dome nolēma
projektam piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 15 000,00 EUR (piecpadsmit
tūkstoši euro, nulle centi) apmērā, kas
ir 15% no kopējām izmaksām.
Dome nolēma iegādāties 100 (viens
simts) eksemplārus (1 eks. – 15,00 EUR
(piecpadsmit euro, nulle centi)) Skrundas Goda pilsoņa Jāņa BLŪMA grāmatu
“Pazudušā karavīra atmiņas” par kopējo
finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, nulle centi) apmērā,
finansējuma avots – novada kultūras
pasākumiem paredzētie līdzekļi.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
6/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2010. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 30/2010
„Skrundas novada ūdensapgādes un
kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi””.
Dome ievēlēja Skrundas novada

pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijā Aivi VĪTOLU un
komisiju noteica šādā sastāvā: Ritvars
STEPANOVS, Dzintra VEĢE, Ilona
RĪTIŅA, Kaspars UPENIEKS, Aivis
VĪTOLS.
Dome nolēma piešķirt Skrundas
novada domes priekšsēdētājai Loretai
ROBEŽNIECEI apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu no 15.07.2019. līdz
28.07.2019. un atlikušo daļu, kopā ar
papildatvaļinājumu, no 12.08.2019.
līdz 27.08.2019. Dome uzdeva domes
priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā viņas
pienākumus izpildīt domes priekšsēdētājas vietniekam Aldim ZALGAUCKIM,
nosakot atlīdzību 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Alda ZALGAUCKA
amata darba algas.
Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības bibliotēku nolikumu,
bibliotēku lietošanas noteikumus un
stratēģiskās plānu 2019-2021.
Dome nolēma organizēt Skrundas
novada iedzīvotāju aptauju ar mērķi
noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli
par iespējamo Skrundas novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām un aptaujā uzdot šādu jautājumu:
“Vai Jūs esat par Skrundas novadu kā
patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?” Dome apstiprināja
aptaujas organizēšanas komisiju šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Inga
FREIMANE, pašvaldības administratīvo lietu nodaļas vadītāja, komisijas
sekretāre Inga FLUGRĀTE, pašvaldības
grāmatvede, komisijas locekle Rudīte
KRONLAKA, valsts un pašvaldības
vienotā klientu centra speciāliste, un komisijas loceklis Sandris KUZMICKIS,
IT speciālists. Aptaujas norises laiks no
2019. gada 15. jūlija līdz 20. jūlijam,
nosakot norises vietas: Skrundas novada pašvaldība, Skrunda, Raiņa iela 11;

Skrundas novada pašvaldības policija
informē par notikumiem jūnijā
Pārkāpj noteikumus

Saņemta informācija, ka Raņķu pagastā izgāztas vairākas kravas ar sadzīves atkritumiem. Vainīgā persona tiek
noskaidrota. Pārbaudot automašīnu, ar
kuru reizēm pārvietojas personas alkohola reibumā un bez vadītāja apliecības,
atklāta koku nelikumīga ciršana un
zādzība Skrundas pagastā esošā Valsts
mežu īpašumā. Mežā bija nozāģētas 3
priedes un daļa bija iekrauta automašīnā. Vainīgās personas, divi Skrundas
iedzīvotāji, aizturētas un nodotas VP.
8. jūnijā Skrundas pagastā kādā daudzdzīvokļu mājā bija ieklīdis svešs suns
un apdraudēja iedzīvotājus. Īpašnieka
atrašanu apgrūtināja tas, ka suns nebija
čipēts. Bijušas vairākas sūdzības par
nepieskatītiem un klaiņojošiem suņiem.

Pārmērīgi lieto
alkoholu

Skrundā uz dzelzceļa tilta ieradies vīrietis stiprā alkohola reibumā, kurš uzdevies par tūristu no Krievijas un ignorēja
tilta apsardzes darbinieka norādījumus.
Vīrietis, kurš tomēr bija Rīgas iedzīvotājs, tika aizturēts un nogādāts policijā
administratīvā protokola sastādīšanai.
Savukārt Skrundas ugunsdzēsēju depo
iemaldījās kāds Kuldīgas iedzīvotājs tik
lielā alkohola reibumā, ka neatcerējās, kā
nokļuvis Skrundā. Pārmērīgā alkohola
reibumā sabiedriskā vietā bijuši vairāki
iedzīvotāji.

Nodrošina kārtību

Nodrošināta kārtība vairākos publiskajos pasākumos, piemēram, Kurzemes
vīru koru VI dižkoncertā un zaļumballē,
kā arī Līgo svētkos.

Pārkāpj satiksmes
noteikumus

autovadītājs izraisījis sadursmi ar citu
automašīnu, nodarot tai bojājumus.
Vadītājs, nesagaidot policiju, devies
prom no notikuma vietas. Vainīgā persona noskaidrota. No kāda autovadītāja
saņemta informācija par to, ka pa Raiņa
ielas vidu Skrundā pārvietojas gājējs un
izraisa avārijas situāciju. Gājējs bija tik
smagā alkohola reibumā, ka ar grūtībām varēja atcerēties savu dzīvesvietu.
Saņemta sūdzība par motobraucējiem
Dzeldā. Patrulējot pie veikala, sastapts
kāds potenciālais motocikla vadītājs,
kuram nebija atbilstošas kategorijas
vadītāja apliecības.

Palīdz

11. jūnijā Skrundā tika sastapti divi
Somijas pilsoņi, kuri bija pazaudējuši
telefonu un nevarēja sazināties ar tuviniekiem. Sniegta palīdzība. Palīdzēts arī
Dzīvokļu komisijai kādas personas, kura
nedzīvo deklarētajā adresē un ir parādā
par dzīvokli, meklēšanā.
18.
jūnijā ar neatliekamo medicīnisko palīdzību no Skrundas autoostas uz Liepājas
Piejūras slimnīcu nogādāta kāda sieviete
ar garīga rakstura traucējumiem.

Zog

Skrundā, veikalā “Top”, kāda persona
no mantu glabātuves nozaga litru kefīra.
Vainīgā persona noskaidrota, kefīrs
atgūts.

Sadzīves likstas

Raņķos noplūdis dzīvoklis. Vainīgā
persona noskaidrota. Savukārt Skrundā,
Liepājas ielā, sabojātas mājas durvis.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde

3. jūnijā Skrundā, Meža ielā, kāds

SKRUNDA
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RAŅĶI

Skrundas pilsētas bibliotēka, Skrunda,
Lielā iela 1; Rudbāržu pagasta pārvalde, Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu
pag., Skrundas novads; Raņķu pagasta
pārvalde, “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu
pagasts, Skrundas novads; Nīkrāces
pagasta pārvalde, “Pagasta padome”,
Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas novads;
Raņķu pagasta bibliotēka, Sākumskola,
Raņķi, Raņķu pag., Skrundas novads,
Antuļu bibliotēka, Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, Nīkrāces pagasta
bibliotēka, Ziedu iela 1-16, Dzelda,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
Rudbāržu pagasta bibliotēkā, Jubilejas
ielā 4-14, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, un elektroniski www.
skrunda.lv. Dome apstiprināja aptaujas
organizēšanas kārtību – noteikumus.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
6800,00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti
euro, nulle centi) zemi „Priedes” Rudbāržu pagastā ar kopējo platību 3,11
ha; par 4900,00 EUR (četri tūkstoši
deviņi simti euro, nulle centi) zemi
„Priedītes” Rudbāržu pagastā ar kopējo
platību 2,19 ha; par 150,00 EUR (viens
simts piecdesmit euro, nulle centi) zemi
„Apkopes punkts” Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, ar kopējo platību 0,04 ha; par
2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, nulle
centi) zemi Raiņa ielā 19B, Skrundā, ar
kopējo platību 1578 m2, par īpašumiem
slēdzot pirkuma līgumu.
Dome nolēma pārdot pašvaldībai
piederošu īpašumu Skrundas pagastā par
brīvu cenu 1100,00 EUR (viens tūkstotis
viens simts euro, nulle centi) – dzīvokli
„Pumpuri” – 13 ar kopējo platību 52,8
m2, un nolēma grozīt dzīvokļa atmaksas
grafiku, nosakot 12 (divpadsmit) mēnešu

5

termiņu pilnīgai apmaksai, un par šo
īpašumu slēgt pirkuma līgumu.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolus Nr. 10.1/5 no
12.06.2019. par Rudbāržu pagastā esošo
zemes un mežaudzes „Kadiķi” izsoli,
un Nr. 10.1/6 no 12.06.2019. par zemes
un mežaudzes „Kadiķīši” izsoli. Izsolē
dome nolēma pārdot zemi un mežaudzi
„Kadiķi” 15,5 ha platībā par cenu 129
400,00 EUR (viens simts divdesmit
deviņi tūkstoši četri simti euro, nulle
centi) un zemi un mežaudzi „Kadiķīši”
12 ha platībā par cenu 127 500,00 EUR
(viens simts divdesmit septiņi tūkstoši
pieci simti euro, nulle centi) izsoles
dalībniekam – SIA “LASKANA-MEŽS”
(reģ. Nr. 42103022771, juridiskā adrese
Brīvostas iela 40, Liepāja).
Dome nolēma iznomāt SIA „Dr. Rutas
Vinteres prakse” (reģ. Nr.41203065320,
juridiskā adrese Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads) telpu Nr. 17 Kuldīgas ielā 2, Skrundā, ar kopējo platību
5,5 m2, nosakot nomas maksu 0,85 EUR
(nulle euro, astoņdesmit pieci centi) par
1 m2 mēnesī līdz 2024. gada 1. janvārim,
un slēgt vienošanos pie telpu nomas
02.01.2019. līguma Nr. 8.6/1/2019 par
telpas Nr. 17 nomu.
Dome nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Bez adreses” Rudbāržu pagastā
un atdalāmām zemes vienībām piešķirt
jaunus nosaukumus: „Rudzlejas”, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, platība 2,12
ha; „Saikas”, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
zemes platība 1,82 ha.
Dome nolēma sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību „P117”
Skrundas pagastā, no atdalāmām zemes

vienībām 0,57 ha un 0,73 ha platībā
izveidot jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirt nosaukumu „LVM P117”, zemes
vienību lietošanas mērķis – 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā; no
atdalāmās zemes vienības 0,76 ha platībā
izveidot jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirt nosaukumu „Silenieki M”, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Atdalāmām
zemes vienībām 0,61 ha un 0,28 ha platībā saglabāt nosaukumu „P117”, zemes
vienību lietošanas mērķis – 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā. No
atdalāmās zemes vienības 0,09 ha platībā
izveidot jaunu nekustamo īpašumu un
piešķirt nosaukumu „Zeme pie P117”,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Dome nolēma ar 2019. gada 1. jūliju
izbeigt 2017. gada 18. decembrī noslēgto
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
2.3.5.3/20/17 starp Skrundas novada
pašvaldību un SIA „Ripo A” par Skrundas pagastā esošās zemes vienības daļas
„Torņpumpuri” nomu.
Dome nolēma nekustamajam īpašumam Nīkrāces pagastā izmainīt nosaukumu un adresi no „Lankalnu Staļļi” uz
nosaukumu un adresi „Skaras”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads.

11, Liepāja, LV-3401;
vai ierodoties personīgi SIA
“Eko Kurzeme” birojā Liepājā,
Ezermalas ielā 11.
Pēc aizpildītā līguma saņemšanas,
SIA “Eko Kurzeme” to parakstīs no
savas puses un nosūtīs pa pastu klienta
eksemplāru.
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un
atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 39.pantam no 2019.gada 1.septembra maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Skrundas novadā būs
16,59 EUR + PVN par 1m3 nešķirotu
sadzīves atkritumu.
Noderīga informācija
Ja ir veikta avansa aprēķina apmaksa
vai izveidojies parāds par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, samaksa
automātiski tiks pārcelta uz jauno līgumu
ar SIA “Eko Kurzeme”.

Aicinām pievērst uzmanību šādiem
līguma punktiem
• Rēķinu piegāde bez maksas tiek
nodrošināta e-pastā. Norādot e-pastu, informāciju saņemsiet elektroniskā veidā.
• Pa pastu piegādātiem rēķiniem tiks
pievienoti sagatavošanas un sūtīšanas
izdevumi. Privātmāju iedzīvotājiem un
juridiskām personām maksa ir EUR 1,50
EUR + PVN.
• Nosacījumiem par konteinera atrašanās vietu un pieejamību, konteinera
saturu un papildus apjomiem.
Nepieciešamības gadījumā aicinām
ar mums sazināties pa tālr. 63407315,
22013939 vai rakstot e-pastu uz info@
ekokurzeme.lv.
SIA “Eko Kurzeme” pateicas
Skrundas novada klientiem par
līdzšinējo sadarbību un aicina uz tās
sekmīgu turpinājumu arī nākotnē!

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma četrām personām
anulēt deklarēto dzīvesvietu Rudbāržu
pagastā, trim personām – Skrundā, divām – Ciecerē.
Informāciju apkopoja sabiedrisko
attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde

Skrundas novada iedzīvotājus aicina līdz 31. jūlijam
pārslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Skrundas novada pašvaldība ir
veikusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu.
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
arī pēc 2019.gada 1.septembra novada iedzīvotājus turpinās apkalpot
SIA “Eko Kurzeme”. Attiecīgi visām
privātpersonām un juridiskajām
personām līdz 2019.gada 31.jūlijam ir
jānoslēdz jaunie līgumi par atkritumu
apsaimniekošanu ar SIA “Eko Kurzeme”, kas stāsies spēkā no 1.septembra.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu, iepriekš
noslēgtie līgumi zaudēs spēku 2019.
gada 31.augustā, un tiem iedzīvotājiem
un uzņēmumiem, kuri nebūs noslēguši
jaunus līgumus, atkritumu izvešana pēc
minētā datuma vairs netiks veikta.
SIA “Eko Kurzeme” nodrošina vairākas līgumu noslēgšanas iespējas:
• Līgumus var noslēgt elektroniski
interneta vietnē www.ekokurzeme.
lv sadaļā ‘‘Klientu serviss’’, izvēloties sadaļu ‘‘Jaunā līguma noslēgšana
Skrundas novadā”. Autorizācija notiek
ar internetbankas starpniecību. Šobrīd
pakalpojums pieejams “Swedbank”,
“SEB” un “Luminor” banku klientiem.
Līgumu noslēgšanu elektroniski nodrošina SIA ‘‘Eco Baltia vide’’.
• Esošajiem klientiem, kuri rēķinus
saņem pa pastu un saziņai ar SIA “Eko
Kurzeme” neizmanto elektroniskos kanālus, divi izdrukāti līguma eksemplāri
tiks nosūtīti pa pastu. Līguma veidlapas
var lejuplādēt arī ŠEIT un izdrukātā
formā tās būs pieejamas arī Skrundas
novada domē. Aizpildītās līguma veidlapas divos eksemplāros iedzīvotāji var
nogādāt:
•
Skrundas novada domē, Raiņa
ielā 11, Skrundā;
•
nosūtot pa pastu uz adresi: SIA
“Eko Kurzeme”, Ezermalas iela

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

•

RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA KOMPLEKTĒ JAUNU
GRUPU - APRŪPĒTĀJIEM/MĀSU PALĪGIEM

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas
koledža” aicina uzsākt mācības Arodizglītības programmā Aprūpētājs/Māsu
palīgs (studiju ilgums - 1 gads).
APRŪPĒTĀJS/MĀSU PALĪGS ir kvalificēts sociālās aprūpes nozares speciālists, kurš veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nevar un/vai nav
spējīgas sevi aprūpēt.
Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Aprūpētājs/Māsu palīgs” – 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis.
Aprūpētājam/māsu palīgam jāprot: nodrošināt cilvēku pamatvajadzības,
nodrošināt pacientu aprūpi un veicināt pašaprūpi, lietot verbālās un neverbālās
saskarsmes metodes, līdzdarboties komandas darbā, sadarboties ar indivīdiem,
ģimenēm, veikt ikdienas darbus mājas apstākļos.
Aprūpētājs/māsu palīgs var: veikt aprūpi mājas apstākļos, strādāt bērnu
aprūpes iestādēs, strādāt sociālās aprūpes iestādēs.
Apmācības tiek nodrošinātas Skrundas pilsētā un lekcijas norit piektdienās un
sestdienās (ar izbraukumiem klātienē uz koledžu 4-5 reizes gadā).
Sekmīgiem studentiem tiek maksāta stipendija. Mācības var savienot ar darbu.
Pieteikties studijām un saņemt sīkāku informāciju, zvanot pa tālr. 26667415
(Anda), 29427990 (Inese) vai 26318838 (Lolita).
Pieteikšanās līdz 15. jūlijam.
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrunda.lv

Noslēdzies Skrundas novada pašvaldības
izsludinātais jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss

Aprīlī Skrundas novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos Jauniešu
iniciatīvu projektu konkursam, kas
tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.
Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk
– PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī
iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un
mācību vietai.
Skrundas novada pašvaldībā vērtēšanai tika saņemti trīs projektu pieteikumi.
Projektu vērtēšanas komisija atklātā sēdē
ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt finansējuma saņemšanai 2 projektu pieteikumus, kuri atbilda vērtēšanas kritērijiem:

• Kuldīgas jauniešu biedrības “Kaktuss” iesniegto projektu “Uzrāviens”,
kura mērķis ir saprotamā un atraktīvā
veidā motivēt PMP riska jauniešus nepamest mācības un attīstīt sevi kā motivētu
personību. Četru dienu apmācībās, iesaistot 20 jauniešus no Skrundas novada
izglītības iestādēm, ar neformālās izglītības metodēm, tiks identificēti un risināti
jauniešu problēmjautājumi, izspēlētas
dažādas situācijas, kas tendētas uz stresa
menedžmentu, problēmu risināšanu un
to pārvaldīšanas spējām un metodēm,
sadarbības un labu attiecību prasmju
veidošanu ar vienaudžiem un citiem
līdzcilvēkiem no vietējās kopienas. Tiks
pielietotas dažādas psiholoģiskās un
emocionālās tehnikas komandas saliedēšanā, motivējoši un kreatīvi uzdevumi
uz mērķorientētu lēmumu pieņemšanu
un metodēm, kā tos īstenot. Projekta
dalībniekiem būs iespēja sagatavot
pārsteigumu vietējai kopienai, tā radot
piederības sajūtu un rādītu pozitīvu

Vasara Skrundas jauniešu centrā
Vasara jauniešu centrā rit pilnā
sparā! Vasaras brīvlaikā būs iespēja
gan izpausties radoši, gan piedalīties dažādās sacensībās un tikt pie
lieliskām balvām, un vienkārši jauki
pavadīt brīvo laiku, esot kopā ar domubiedriem.
No 8. līdz 22. jūlijam lieliska iespēja
apgūt jaunas prasmes – “Mājas lapu
izstrādes pamati,” katru darba dienu no
pl. 14.00 līdz 17.00. Nepieciešams savs
portatīvais dators, izņēmumu gadījumos
ir iespēja 2 vai 3 portatīvos datorus nodrošināt (iepriekš painformējot).
Samaksa: līdz 18 gadiem un personām, kuri nevar atļauties dalības maksu, nodarbības – bez maksas, 15 eiro
pieaugušajiem.
Organizē – “Ventbridge” sadarbībā ar
Skrundas jauniešu centru.
Katru ceturtdienu no pl. 18.00 Galda
hokeja treniņi. Nāc un piedalies!
8.–2. jūlijs – “Vēja zvani”.
15.–19. jūlijs – “Mošķu darbnīca”
22.–25. jūlijs – “Krūžubumbu meistarklase”. 26. jūlijā tiksimies “Krūžubumbu kausā”, lai noskaidrotu veiklāko
spēlētāju. Lielisks balvu fonds un ballīte

garantēta!
No 2. jūlija līdz 27. augustam katru
otrdienu tiksimies “English time!” –
sarunu laikā angļu valodā. Aicināts ikviens interesents, lai neformālā gaisotnē
apgūtu jaunas prasmes vai uzspodrinātu
esošās.
No 29. jūlija līdz 2. augustam – “Papīra otrā dzīve”.
5.–9. augusts – “Dabas pēda”.
12.–16. augusts – “Rotu mezglošana”.
19.–22. augusts – gatavojamies “Citrona kausam”, lai 23. augustā spraigās
sacensībās noskaidrotu “Citrona” čempionu un godam nosvinētu.
No 26. augusta līdz 6. septembrim –
“Skola sauc – esi grāmatām draugs!”
(grāmatu vākošana).
9. –13. septembris – “Pretstresa bumbiņu darbnīca”.
“Māmiņu skolā” vasarā tiekamies
divas reizes mēnesī. Veselības veicināšanas projekta ietvaros apgūsim veselīgas
ēšanas principus un kopā gatavosim
gardas lietas.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības jaunatnes
darbiniece Eva Behmane

Meklē līderus

Projekts “KOPA” Skrundas novadā meklē esošos un topošos līderus.
Ja Tev ir vēlme uzlabot dzīvi savā apkaimē, iesaistītes un iesaistīt citus
risinājumu darbnīcās, dalīties pieredzē ar citiem, tad projekts “KOPA”
meklē tieši Tevi! Mēs piedāvājam atbalstu darbnīcu organizēšanai,
ekspertu atbalstu konkrētu problēmu atrisināšanai, apmācības un
pieredzes apmaiņas braucienus. Gaidīsim Tavu pieteikumu e-anketā
līdz 21. jūlijam. https://ej.uz/pieteikumsKOPA
Vairāk par projektu “KOPA” sociālajā tīklā Facebook: http://fb.me/
projektsKOPA. Papildu informācija: Elīna Immere, 27111252, darisim.
pasi@gmail.com.

piemēru arī citiem jauniešiem iesaistīties
vietējās kopienas dzīvē. Jauniešiem būs
iespēja uzzināt par veselīga dzīvesveida
nozīmi un ietekmi uz pašsajūtu. Iegūtās
zināšanas tie varēs tālāk nodot citiem
kopienas līdzcilvēkiem, tā aktualizējot
jautājumu par jauniešu risku pamest
mācības;
• Ģimeņu biedrības “Ligzda” iesniegto
projektu “Pašizziņas klātbūtne”, kura
mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un
veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas
dzīvē. Projekta ietvaros plānots organizēt trīs uz piedzīvojuma izglītību un
pašizziņu veicinošu procesu balstītas
apmācības Skrundas novada jauniešiem:
• 1. – pašizziņas un motivācijas attīstīšana,
• 2. – pieredzes apmaiņas process
“Es daru-tā” – uzņēmēju, profesionāļu,
radošo cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju un mērķu saskatīšanu,
• 3. – sportinga apmācības – pašdisciplīnas, laika plānošanas un orientēšanās apvidū prasmju attīstīšana.
• AICINĀM PIETEIKTIES KLAŠU
GRUPAS, atgādinot, ka sadarbības spēja
un labsajūta kolektīvā ir noteicoša, lai
mēs katru dienu kopā esot justos labi.
Vairāk informācijas par projektu :
www.pumpurs.lv
Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022.
gada 31. decembrim. Projekta mērķa
grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni
no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm.

Bibliotēku ziņas jūlijā
Nīkrāces bibliotēkā
No 1. līdz 14. jūlijam un no 22. jūlija
līdz 5. augustam bibliotēkas vadītājai
atvaļinājums. Bibliotēka slēgta.
No 15. līdz 20. jūlijam bibliotēka
atvērta. Šajā nedēļā aicinām iedzīvotājus
izteikt savu viedokli par novadu reģionālo reformu iedzīvotāju aptaujā.
Antuļu bibliotēkā
No 1. līdz 14. jūlijam un no 22. jūlija
līdz 7. augustam bibliotēkas vadītājai
atvaļinājums. Bibliotēka slēgta.
No 15. līdz 20. jūlijam bibliotēka
atvērta. Šajā nedēļā aicinām iedzīvotājus
izteikt savu viedokli par novadu reģionālo reformu iedzīvotāju aptaujā.
Raņķu bibliotēkā
No 1. līdz 14. jūlijam un no 22. jūlija
līdz 8. augustam bibliotēkas vadītājai
atvaļinājums. Bibliotēka slēgta.
No 15. līdz 20. jūlijam bibliotēka
atvērta. Šajā nedēļā aicinām iedzīvotājus
izteikt savu viedokli par novadu reģionālo reformu iedzīvotāju aptaujā.
Rudbāržu bibliotēkā
No 1. līdz 14. jūlijam un no 22. līdz
26. jūlijam bibliotēkas vadītājai atvaļinājums. Bibliotēka slēgta.
No 15. līdz 20. jūlijam bibliotēka
atvērta. Šajā nedēļā aicinām iedzīvotājus
izteikt savu viedokli par novadu reģionālo reformu iedzīvotāju aptaujā.
Skrundas bērnu bibliotēkā
Joprojām aicinām sākumklašu skolēnus piedalīties lasīšanas maratonā
„Vasaras grāmata”. Izlasi 5 savam vecumam atbilstošas grāmatas un aizpildi
darba burtnīcu! Par to tu uzreiz saņemsi
balviņu no bibliotekāres, bet septembrī
atbilstošu vērtējumu no savas skolotājas.
Gaidīsim!
Augustā noteikti atkal satiksimies Cepamdienā! Sekojiet līdzi mūsu Facebook
lapai un informācijai mājaslapā.

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.

2019. gada 5. jūlijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

14. jūlijā un 18. augustā Skrundas tirgus laukumā no pl. 9.00 līdz 13.00
tiek rīkots Krāmu tirdziņš.
3. augustā Skrundas vidusskolas sporta bāzē notiks Skrundas novada 10.
atklātās vasaras sporta spēles.Vakarā zaļumballe Skrundas pilskalna estrādē.
9. augustā pl. 19.00 Skrundas estrādē izrāžu apvienība “PANNA” piedāvā
īsti latvisku joku lugu divos cēlienos – Rūdolfs Blaumanis “NO SALDENĀS
PUDELES”. Lomās – Daiga Gaismiņa, Madara Melne-Tomsone, Zane Daudziņa, Līga Zeļģe, Ainārs Ančevskis, Māris Bezmers, Aldis Siliņš vai Mārtiņš Počs, Juris Lisners vai Ģirts Ķesteris. Režisors – Juris Rijnieks. Biļetes
iepriekšpārdošanā – 8 EUR, pasākuma dienā – 15 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Skrundas bērnu bibliotēkā un Biļešu paradīzes kasēs.
No 5. līdz 8. augustam Skrundas k/n notiks bērnu dienas nometne “VASARAS SKOLIŅA”. Aicinām piedalīties Skrundas novada bērnus no 7 līdz
10 gadu vecumam. Tiekamies 5. augustā plkst. 10.00 pie Skrundas kultūras
nama. Lūgums pieteikties līdz 20. jūlijam, zvanot pa t. 29427990 (Inese,
nometnes vadītāja).
No 19. līdz 23. augustam Skrundas k/n notiks VESELĪBAS NOMETNĪTE BĒRNIEM. Aicinām piedalīties Skrundas novada bērnus no 7 līdz 11
gadu vecumam. Pieteikties, pa t. 29427990 (Inese, nometnes vadītāja).
22. augustā pl. 15.00 parkā aiz kultūras nama notiks SENIORU DĀRZA
SVĒTKI. Līdzi ņemt groziņu un labu garastāvokli. Priecāsimies, ja dāmas un
kungi ieradīsies ar vasaras cepurēm galvā! Ieeja – bez maksas.
31. augustā pl. 22.00 Skrundas estrādē vasaras noslēguma ZAĻUMBALLE. Ieejas maksa – EUR 5,00.

Rudbāržos

Jūlijā (datums tiks precizēts) Rudbāržu sporta laukumā Raņķu amatierteātra izrāde “PAGASTA NABAGS”. Režisore – Raimonda Vilmane. Ieeja
– bez maksas.
No 19. līdz 23. augustam Rudbāržu k/n notiks VESELĪBAS NOMETNĪTE BĒRNIEM. Aicinām piedalīties Rudbāržu pagasta bērnus no 7 līdz 11
gadu vecumam. Pieteikties pa t. 29427990 (Inese Ivāne, nometnes vadītāja)
vai 26261729 (Inese Ozoliņa).
24. augustā no pl. 10.00 RUDBĀRŽU SPORTA SVĒTKI. Plkst. 22.00
Rudbāržu sporta laukumā – ZAĻUMBALLE. Ieeja – bez maksas.

Raņķos

14. jūlijā pl. 15.00 Raņķu estrādē Laidu amatierteātra izrāde “VISI RADI
KOPĀ”.
27. jūlijā 19. starpnovadu senioru saiets Rumbas pagasta Mežvaldē. Raņķu pagasta seniori aicināti pieteikties braucienam līdz 15. jūlijam. Dalības
maksa –3 EUR.
3. augustā pl. 22.00 Raņķos, aiz estrādes, Ventas abos krastos un uz plosta nakts noskaņu koncerts “SAPŅU ATSPULGS VENTAS ŪDENS LĀSĒ”.
Papildu informācija pa t. 29359243. Ieeja - bez maksas.
No 19. līdz 23. augustam no pl. 10.00 līdz 13.00 Veselības nometnīte bērniem vecumā no 6–11 gadiem.

Nīkrācē

10. jūlijā no pl. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems Dr. Āboliņš. Augustā dakterim Veselības punktā pieņemšanu nebūs, tādēļ lūdzu pacientiem
izvērtēt nepieciešamo medikamentu daudzumu un ierasties uz pieņemšanu
jūlijā.
No 19. līdz 23. augustam no pl. 10.00 līdz 13.00 Veselības nometnīte
bērniem vecumā no 6-11 gadiem.

Kapu svētki
Nīkrāces pagasts 13. jūlijs
• pl. 11.00 – Purvkroga kapsētā
• pl. 12.00 – Miera kapsētā
• pl. 13.00 – Nīkrāces kapsētā
• pl. 14.00 – Tukuma kapsētā
• pl. 15.00 – Priednieku kapsētā
Rudbāržu pagasts 14. jūlijs
• pl.14.00 – Lūdiķu kapsētā
• pl.15.00 – Krogarāju kapsētā
Raņķu un Skrundas pagasti 4. augusts
• pl. 12.00 – Irbes kapsētā
• pl. 13.00 – Priednieku kapsētā
• pl. 15.00 – Dobeļu kapsētā
• pl. 16.00 – Vadžu kapsētā
Skrunda un Skrundas pagasts 11. augusts
• pl. 11.00 – Pastaru kapsētā
• pl. 12.00 – Klūgu kapsētā
• pl. 13.00 – Sila kapsētā
• pl. 14.00 – Baznīcas kapsētā

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Jūnijā laulību reģistrējuši 5 pāri, izvēloties gan Skrundas muižu, gan viesu namu
“Kamenes”, gan arī Skrundas kultūras namu.
Varam vēlēt prieku vecākiem un veselību mazulītēm Zārai un Sabrinai.
Mūžībā pavadīti 6 novada iedzīvotāji.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

GUNIS ARĀJUMS

18.07.1940.

01.06.2019.

SOFIJA DUĻKO

12.03.1948.

05.06.2019.

JANĪNA UMBRAŠKO

29.05.1957.

19.06.2019.

MARIJA VILMA JOKMANE

19.03.1926.

23.06.2019.

ELIZABETE DĪRIŅA

18.10.1929.

27.06.2019.

ZANDA REIHLERE

13.07.1972

24.06.2019.

