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Labdien, lasītāj!

Inese Ozoliņa, Rudbāržu 
pagasta jaunatnes darbiniece un 
sporta organizatore

Aizvadītas iedzīvotāju sapulces
Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, 

šogad ikgadējās sapulces tika ieplā-
notas nedaudz vēlāk. Kā ierasts, ar 
iedzīvotājiem tikās Skrundas novada 
domes priekšsēdētāja Loreta Robež-
niece, izpilddirektors Guntis Putniņš, 
kā arī iestāžu un pašvaldības speciā-
listi un deputāti.

Arī šogad iedzīvotāji bija gana aktīvi, 
iesūtot jautājumus jau iepriekš, kā arī 
uzdodot tos klātienē. Pagastu centros 
Skrundas novada domes priekšsēdētāja 
Loreta Robežniece nelielā prezentācijā 
rādīja un stāstīja par administratīvi te-
ritoriālo reformu, pašvaldības budžetu, 
īstenotajiem un plānotajiem projektiem, 
īpašu uzmanību vēršot uz uzņēmējdarbī-
bas laukumu Skrundā, Kalna ielā 17, un 
AS “Sadales tīkls” izbūvēto apakšstaci-
ju. L. Robežniece uzsvēra Aizsardzības 
ministrijas nozīmi mūsu novada attīstī-
bā – gan poligona paplašināšanas, gan 
Rudbāržu muižas, gan Kalpaka takas 
labiekārtošanas kontekstā.

Savas prezentācijas bija sagatavojuši 
arī pārvalžu vadītāji, stāstot par aktuali-
tātēm pagastā, atskatoties uz iepriekšējā 
gadā īstenotajiem projektiem un paveik-
tajiem darbiem, kultūras dzīves aktivitā-
tēm, kas īpaši kupli apmeklētas Raņķu 
pagastā. Arī Rudbāržos un Nīkrācē tiek 
domāts par dažādiem interesantiem pa-
sākumiem, iesaistot ikvienu iedzīvotāju.

Iedzīvotājus visvairāk interesēja 
administratīvi teritoriālā reforma, tika 
jautāts, pie kura novada - Saldus vai 
Kuldīgas - tiks pievienots mūsu novads. 
Viedokļi par labāko variantu bija dažādi. 
Speciālisti atbildēja arī uz jautājumiem 
par ceļu stāvokli un ceļu fondu to uzturē-
šanai un izbūvei. Tika jautāts arī par teri-
toriju labiekārtošanu, bīstamiem kokiem 
pie īpašumiem, nekustamo īpašumu 
nomu, kā arī atkritumu apsaimniekoša-

nu. Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ak-
tuāls jautājums bija par ūdens patēriņu, 
skaitītājiem un to nomaiņu. Pumpuros 
iedzīvotājus visvairāk satrauca blakus 
esošā teritorija, kura tiek piegružota, kā 
arī Valsts nekustamajiem īpašumiem pie-
derošā teritorija, kurā bīstami uzturēties, 
jo atsevišķām kanalizācijas akām trūkst 
vāku. Skrundas novada pašvaldības 
policija piefiksēja konkrētās sūdzības, 
lai tālāk risinātu šo jautājumu.

Noslēgumā Skrundas novada paš-
valdības vadība un speciālisti aicināja 
iedzīvotājus par aktuālajām problēmām 
un neskaidrībām jautāt uzreiz, negaidot 
ikgadējās sapulces, jo ir svarīgi jautāju-
mus risināt nekavējoties.

Teksts un foto - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēdzas Skrundas novada 
mākslas studijas 3. sezona

Ir atkal pavasaris. Noslēgumam tuvo-
jas Skrundas novada mākslas studijas 
3. sezona. Jā, jau trīs gadus divas reizes 
nedēļā uz mākslas studiju Kalēju ielā nāk 
gan mazi, gan lieli.

Te top lielāki un mazāki mākslas darbi, 
tiek smiets, jokots, nobirdināta arī kāda 
asara, tējas un kafijas pauzēs raisās saru-
nas, un tas laiks, kas tiek mākslas studijā 
pavadīts, paskrien nemanot.

Mākslas studijā darbojas 36 dalībnie-
ki. Lielākā daļa te ir jau no studijas at-
klāšanas, bet citi ir pievienojušies vēlāk, 
pat mācību gada vidū, vai arī pēc laika 
atgriezušies, lai turpinātu savu darbību 
mākslas studijā.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, esam 
vareni pastrādājuši, lai Skrundas svētkos 
priecētu skrundeniekus un Skrundas 
viesus ar savu ikgadējo izstādi. Paldies 
Skrundas kultūras namam, ka mums ir 
dota šāda iespēja rīkot izstādes!

Gada laikā esam strādājuši ar dažā-
dām krāsām un materiāliem, esam atkal 
radījuši tik daudz un dažādus darbus, ka 
jāpadomā, kurus izlikt lielajā izstādē.

Tie, kuri šad un tad ir iegriezušies 

pie mums mākslas studijas telpās, jau 
zina, ka visu gadu bija apskatāmas mini 
izstādītes, bet uz Ziemassvētkiem lielākā 
izstādē bija redzami darbi, kas tapuši no 
septembra līdz Ziemassvētkiem.

Visus noslēpumus nevar atklāt, bet 
intrigai varam pateikt, ka izstādē būs 
apzīmētas plates (paldies Indrai Brizgai 
par platēm), arī burvīgi bērnu zīmēti 
baloni akvareļa tehnikā, kā arī pavisam 
nopietni darbi, kuros varēs ieraudzīt 
gabaliņu no Skrundas.

Mazu daļu no mākslas studijas dar-
biem var paspēt apskatīt Skrundas tirgus 
jaunajos paviljonos. Iespējams, ka uz 
Skrundas svētkiem arī tie ceļos uz izstādi 
Skrundas kultūras namā.

Mēs esam gandarīti par padarīto, un 
arī es priecājos, ka Skrundā ir tik daudz 
talantīgu un radošu ļaužu - gan bērni, gan 
pieaugušie. Vajag tikai mazliet izdomas, 
labu garastāvokli, kopā būšanas prieku, 
lai taptu brīnišķīgi darbi!

Uz tikšanos izstādē! 

Teksts un foto – Dace Kudore, 
mākslas studijas vadītāja 

Tas, ko Tu uztver ar prieku un 
mīlestību, noteikti padalīsies savā 
spēkā un atbalstīs Tevi turpmāk. 
Tas, ko Tu nīsti, paliks par problēmu 
līdz brīdim, kamēr rimsies Tava 
neiecietība pret to. Esi pateicīgs 
visiem un par visu! Un plauksti tur, 
kur Tu esi! Šeit un tagad. Jo nav 
Tevis nekur citur! Sevi varu dēvēt 
par uzticīgu novadnieci. Esmu maija 
bērns, kurš 1975. gadā piedzima 
Skrundā, visskaistākajā laikā, kad 
viss sāk ziedēt, plaukt un atdzīvoties.

Kad es no rīta atveru acis, mani 
sagaida nevis pasaule, bet gan 
miljons iespējamo pasauļu. Iespējas 
ir dzīves zelts, kas ļauj mums 
justies laimīgiem. Viss ir mūsu 
rokās. Nu jau labu laiku strādāju 
un darbojos Rudbāržu pagastā 
par jaunatnes darbinieci un sporta 
organizatori. Strādāju darbu, kas 
man ļoti patīk, uz kuru eju ar smaidu 
un ar daudz idejām. No 2016. gada 
mums Rudbāržos ir arī savs sievu 
klubiņš “Aktīvo meiteņu apvienība”, 
kurā šogad jau cītīgi darbojas 14 
rudbāržnieces. Es vados pēc teiciena 
“Mēs dzīvojam šodienai, nevis 
rītdienai un vakardienai”. Cenšos 
neplānot daudz uz priekšu, un, ja ir 
kādas idejas, mēģinu tās realizēt pēc 
iespējas ātrāk.

Ikvienam no mums laiku pa 
laikam ir nepieciešams atbalsts vai 
kāds iedvesmas avots.  Protams, 
vislielākais atbalsts ir mana ģimene, 
jo tā nu ir sanācis, ka strādājot darbu, 
kas man ļoti patīk, ir jāiesaistās 
arī viņiem. Svarīgi,  lai  mums 
apkārt būtu ne tikai ģimene, bet arī 
vide, sabiedrība, kurā mēs varam 
rēķināties ar cits cita palīdzību.

Paldies rudbāržniekiem, kas 
vienmēr ir atbalstījuši manas idejas 
un pasākumus.  Nav tāda “es un tu”, 
ir MĒS. Tas viss, ko darām, ir labi 
paveikts darbs. Esmu sapratusi - ja 
kaut ko ļoti vēlies, tas noteikti notiks, 
par to tikai mazliet vairāk jāpiedomā.

Bija ļoti smagi, kad Rudbāržos tika 
aizvērta skola, bet tāpēc jau dzīve 
neapstājas, ir jādomā, ko darīt tālāk, 
kā darboties un iekustināt tos, kas 
te esam. Ikviens – liels un mazs – ir 
pelnījis baudīt piepildītu ikdienu. 
Mēs darbosimies un būsim aktīvi, jo 
dzīvojam visskaistākajā pagastā, ko 
sauc par RUDBĀRŽIEM!

Saule silda mēnesi, bet mēness 
nesilda sauli. Esiet kā Saule! Jaukus 
un lustīgus Jums visiem gaidāmos 
Skrundas svētkus!

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs stāsta par pagastu.

Aktualitātes Skrundas vidusskolā
Godalgotas vietas olimpiādēs un 

konkursos
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 

Ievai Rožkalnei (5.b) - 1. vieta, Anetei 
Andersonei (5.a) - 2. vieta, Danielam 
Tomam Zīderam (5.b) - 3. vieta, Paulai 
Zuntmanei (7.b) - 2. vieta. Paldies sko-
lotājām Inesei Dabiņai un Unai Blūmai.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības 
zinību konkursā “Homines 2019” Annija 
Kliemane ieguvusi 3. vietu.

Domrakstu konkursa “Ventas valo-
da” uzvarētāji Mona Gabiela Gorsvāne 
(6.b) - 1. vieta, Agnija Edviga Dziemi-
da (8.b) - 2. vieta, Donāts Lieljuksis 
(9.b) - 3. vieta, Annija Kliemane (12.
kl.) - 1. vieta, Samanta Seņko (12.kl.) - 
2. vieta, Igo Radžabovs (11.kl.) - 3. vieta.

Gatavojoties XII Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkiem, notika 
Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa 
2. kārta Kurzemes reģionā. Skrundas 
vidusskolas 5.-8. klašu koris ieguva 
augsto 1. pakāpes diplomu. Diriģente 
Ligita Meždreija, koncertmeistare Antra 
Zuntnere.

Skolā viesojās “Gada autovadītājs” 
projekts ar praktisku drošas braukšanas 
lekciju. Konkursa “Gada autovadītājs” 
teorētiskā kārta šogad noslēgusies ar re-
kordlielu dalībnieku skaitu. No novem-
bra līdz martam uz testa jautājumiem 
atbildes snieguši vairāk nekā 2900 dalīb-
nieki, kuri pārstāv gandrīz 300 klases un 
kursus no dažādām mācību iestādēm visā 
Latvijā. Konkursa otrajai kārtai kvalifi-
cējās vairāk nekā 80 komandas. Uz sko-
lām pie 30 labāko rezultātu īpašniekiem 
dodas “Gada autovadītājs” instruktori ar 
auto apgāšanās simulatoru un alkohola 
reibumu imitējošajām brillēm. Un viena 
no šīm skolām, kurās instruktori ieradās, 
bija arī Skrundas vidusskola. 11. klase ir 
mācību konkursa “Gada jaunais autova-
dītājs” viena no labākajām klasēm, kura 
izcīnījusi satiksmes drošības apmācības.

5.b klases komandas “Radars” un 
“Brīze” piedalījās konkursa “Ko Tu 

zini par drošību?” finālā. Konkursu 
organizēja Europe Direct informācijas 
centrs Liepājā. Komanda “Brīze” ieguva 
1. vietu un saņēma iespēju apmeklēt 
Zinātkāres centru Zinoo (Liepāja), savu-
kārt komanda “Radars” ieguva Simpātiju 
balvu. Izsakām pateicību Elīzai Janvārei 
par atbalstu video tapšanā, pedagogam 
Kasparam Rudītim par ievadu pirmajā 
palīdzībā, Skrundas VUGD par prak-
tiskajām mācībām gatavojoties, Valsts 
policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 
Kuldīgas iecirkņa Kārtības policijas 
nodaļas inspektorei Sandai Dēvitai par 
izglītojošu audzināšanas stundu.

Skolotājas Inese Pickaine un Una 
Ziņģe piedalījās E-Twinnig digitālās 
nedēļas mācībās par virtuālās realitātes 
tehnoloģijām un  Tukuma 2. vidusskolas, 
Skrundas vidusskolas ideju projekts 
“Virtuālais ceļojums Skrunda-Tukums” 
ieguva 1. vietu.

Sports 
Latvijas atklātajā čempionātā ta-

ekvondo Bauskā Rēzijai Tīnai Stibai 
(4.b) - divas 1. vietas un kauss, Karlīnai 
Druvaskalnai (4.b) - 2. vieta, Ralfam 
Rožukalnam (1.b) - 3. vieta, Elīzai 
Beātei Bolsunovskai (7.a) - 3. vieta, 
Alisei Annai Rožkalnei (8.b) - 2. vieta, 
Džesikai Loginai (8.b) - 2. vieta. Treneris 
Kalvis Saulītis.

Pasākumi un citas aktivitātes
No 29. līdz 31. martam Cīravā notika 

jaunsargu nometne, kurā piedalījās 16 
jaunsargi no Skrundas un Cīravas. Jaun-
sargiem bija jānoiet 6 km garš pārgājiens, 
lai varētu nonākt nometnes vietā. Nomet-
nē viņi nodarbojās ar sporta tūrismu,  
Nometni rīkoja – jaunsargu instruktors 
Kaspars Rudītis.

Skolēnu līdzpārvalde rīkoja konkursu 
- viktorīnu par putniem. Šajā konkursā 
piedalījās visas sākumskolas klases un 
uzvarētāji bija visi.

Informāciju sagatavoja Skrun-
das vidusskolas direktora vietniece 

Inguna Berga.
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā 
Aprīlī aizvadīta iedzīvotāju sapulce, kur vadītāji iepazīstināja iedzīvotājus 

ar Skrundas novada aktualitātēm un nākotnes plāniem. Speciālisti atbildēja uz 
iedzīvotāju jautājumiem. Pakalpojumu pārvaldes strādnieki  uzsākuši darbu pie 
pašvaldības autoceļa Lēnas-Varkaļi krūmu tīrīšanas. Tiek sakopta apzaļumošanas 
teritorija. Uzsākti Nīkrāce-Priežukrogs ceļu rekonstrukcijas darbi. Uz Lieldienām 
tika izveidotas dekorācijas pie pārvaldes ēkas. Bibliotēkā turpinājās sadarbība ar 
Nīkrāces pamatskolu un notika tematiskās nodarbības skolēniem. Viņi iepazinās ar 
bibliotekāres darbu, varēja skatīt Ilonas Rītiņas  kalendāru kolekciju, bibliotēkas 
vadītāja organizēja  muzikāli literāru pēcpusdienu ar Anriju Kārkliņu. Ar muzikālu 
uzvedumu “Ar naktstauriņiem ieskrien mīlestība logā...” viesojās Vaiņodes novada 
amatierteātris “Kuratieši”. Notika “Karaokes kafejnīca”, kurā sadziedājās divas 
komandas - Zirņu pagasta sieviešu ansamblis “Puķuzirnis” un Nīkrāces pagasta 
sieviešu ansamblis “Diantus”. Notika arī skaņu Dziede ar kristāla skanošajām bļo-
dām.  Gadskārtējā Lieldienu zolītē pirmo vietu ieguva nīkrācnieks Andris Lielāmers, 
otro vietu - skrundenieks Henrijs  Žakarītis, bet trešo - skrundenieks Oskars Zoniņš. 
Paldies  pagasta iedzīvotājiem, kuri piedalījās Lielajā Talkā. Kopīgi uzstādījām un 
nokrāsojām bērnu rotaļu laukuma elementus. Pagasta sportisti atjaunoja  Nīkrāces pa-
matskolas basketbola grozu vairogus. Tika sakopti māju pagalmi un pagasta teritorija.

Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā 
Aprīlis – Lieldienu mēnesis, kad sakārtojām svētku dekorācijas, uzposām gan sava 

pagasta apkārtni, gan visas kapsētas. Lieldienās notika pasākums, kurā bērni kopā ar 
saviem vecākiem gatavoja putnu būrīšus, zīmēja un piedalījās dažādās aktivitātēs. 
Pēc spraiga darba visi kopā noskatījās ceļojošā leļļu teātra “Maska“ Lieldienu izrādi 
“Ola te, ola tur, tikai zaķa nav nekur”. Pagasta bibliotēkā varēja skatīt Irinas Caunes 
gleznu izstādi ”Rožu valsis”. Skolas sporta zālē tika pabeigta ģērbtuvju, dušu un 
sanitārā mezgla pārbūve. Zāles piebūvei tika ielikti jauni logi. Ir uzsākti darbi pie 
pagasta autoceļa Zaļumi-Nomaļi pārbūves. Visi pagasta autoceļi ir nogreiderēti, un 
gaidām siltāku laiku, kad varēsim salabot izveidojušās bedrītes uz asfalta. 

Informāciju apkopoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Dzintra Veģe 

Raņķu pagastā                              
Aprīļa sākums - iedzīvotāju tikšanās ar deputātiem, pašvaldības speciālistiem, 

komunālās saimniecības darbiniekiem. Lai arī tiekamies, pārrunājam un risinām 
aktuālos jautājumus regulāri, pašvaldības darbiniekiem ir būtiskas šīs tikšanās, kas ir 
atskaite par paveikto visa gada garumā, arī nepaveikto, kā arī turpmāk darāmo. Tāpēc 
ir būtiski, lai katrs, kas vien var, uz tām atnāktu, uzklausītu un izteiktu savu viedokli.

Aprīlī ar pilnu sparu varējām strādāt pie apkārtnes sakopšanas. Tika nogreiderēti 
visi pašvaldības grants ceļi. Atjaunots grants segums Smilgu un Liepiņu ceļiem, 
Egļu un Dārza ielām. Uzsākta ceļa Gulbji-Priednieki pārbūve, kas notiek ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu.

Aprīlī pagastu skāra vairākas ugunsnelaimes. Labi, ka bez postījumiem. Paldies 
visiem, kuri atsaucās un piedalījās dzēšanas darbos. Šie notikumi liek pārdomāt, 
vai esam izdarījuši visu, lai ugunsnelaimes nenotiktu.

Paldies arī visiem tiem iedzīvotājiem, kuri strādājuši savu privāto, kā arī kopīpa-
šumu sakārtošanā, apzaļumošanā un noformēšanā Lieldienām. Priecē, ka, braucot 
cauri pagastam, redzam arvien vairāk sapostu māju. Lieldienu priekšpusdienā visi 
varējām izbaudīt svētkus Sudmalnieku birzī, piedaloties atrakcijās, gatavojot putnu 
būrus, cepot pankūkas, šūpojoties vai vienkārši esot kopā.

Talkas dienā strādājām Sudmalnieku birzī un Ventmalas sakopšanas darbos, tika 
sakoptas piegružotās vietas. Amatierteātris ar lugu “Pagasta nabags” viesojās Turlavā.

Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs 

Skrundas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos 
jauniešu iniciatīvu projektu konkursam

Projektu fokuss – skolē-
ni ar risku nepabeigt sko-
lu, viņu mācību motivāci-
jas palielināšana un aktī-
vas līdzdalības veicināšana 
ikdienas dzīvē. Projektu 
konkurss notiek  ar Ei-
ropas Sociālā fonda pro-
jekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuM-
PuRS) atbalstu, kurā ie-
spējams iegūt 4600 eiro 
savas idejas īstenošanai. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūve 

un reģistrācija
Kopš 2017. gada 25. maija spēkā ir Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, 
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”, noteikumi precizēti 
2018. gada 26. aprīlī. Tie izdoti, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 
“Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kā arī pēc 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un likuma “Par pašvaldībām”.

Kas ir DECENTRALIZĒTĀ KANALIZĀCIJAS SISTĒMA?
Decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jebkurš sadzīves notekūdeņu kanalizācijas 

rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, lokālās attīrīšanas iekārtas - rūpnieciski 
vai individuāli ražotas attīrīšanas iekārtas (septiķi, grants filtri, u.c.) un kanalizācijas tīkls, 
kurš nav pievienots centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Uz ko attiecas pašvaldības izdotie saistošie noteikumi?
Uz ciemu un pilsētu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās 

notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto:
1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus 

novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m ³/diennaktī;
2) septiķus;
3) notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, 

fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves kārtība
Decentralizētai kanalizācijas sistēmai jābūt izbūvētai atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošiem būvnormatīviem. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tās tehnisko 
stāvokli, apsaimniekošanu un ekspluatāciju ir atbildīgs Klients.

Jaunizbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūve un nodošana ekspluatācijā 
jāsaskaņo ar Skrundas novada būvvaldi.

Pārejas laiks decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvei
Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuru īpašums atrodas Skrundas 

pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežās (Saistošo noteikumu pielikums Nr. 1), kā 
arī Skrundas novada Cieceres, Dzeldas, Jaunmuižas, Kušaiņu, Lēnu, Raņķu, Rudbāržu, 
Rūnaišu, Sieksātes, Smilgu ciemu administratīvajās robežās (ciemu administratīvās 
robežas noteiktas Skrundas novada teritoriālajā plānojumā), kuriem nav decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas, decentralizētā kanalizācijas sistēma jāizbūvē līdz 2021. gada 31. 
decembrim.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas kārtība
Klientam decentralizētā kanalizācijas sistēma jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistrā.
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru par Skrundas novada pašvaldības teritorijā 

esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām izveido un uztur Apsaimniekotājs - 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”.

Esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem, reģistrējot iekārtu pie Ap-
saimniekotāja, jāiesniedz iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija. Ja lokālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu īpašnieku rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, tas 
nodrošina, ka līdz 2020. gada 1. janvārim atbilstošs komersants apseko decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu un izsniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam 
apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai. Ja iekār-
tas tehniskais stāvoklis neatbilst tam, lai tiktu nodrošināta normatīvo aktu izpilde par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks līdz 
2021. gada 31. decembrim veic sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu satura izvešana
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (Asenizatoru) var būt ko-

mersants:
1) kurš šo pakalpojumu sniegšanai ir reģistrējies Skrundas novada pašvaldībā;
2) kuram ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība” par decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un 
nosēdumu pieņemšanu. Līgumu neslēdz, ja Asenizators vienlaikus ir arī Apsaimniekotājs;

3) kuram ir šim nolūkam paredzēts specializēts transporta līdzeklis.
Cik bieži jāizved decentralizētās kanalizācijas sistēmas saturs?
Minimālais decentralizēto kanalizācijas sistēmu izvešanas biežums ir:
1) no septiķa 1 (vienu) reizi gadā;
2) no rūpnieciski izgatavotām lokālajām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūde-

ņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī, izvešanas biežums 
ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas 
par šo iekārtu ekspluatāciju, vai – gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas – atbilstoši 
komersanta rakstveida atzinumam par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem;

3) no citām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 1 (vienu) reizi pusgadā.
Minimālais decentralizēto kanalizācijas sistēmu izvešanas biežums var netikt izpildīts, 

ja īpašums ilgstoši netiek apdzīvots un par to ir iesniegts iesniegums Apsaimniekotājam.
Kontrole un atbildība
Par noteikumu pārkāpšanu personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, 

piemērojot sodu – fiziskajām personām, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu 
līdz 350,00 euro, un juridiskajām personām – izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas 
sodu līdz 1400,00 euro.

Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences 
robežās ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas un citas pašvaldības institūcijas.

Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu pilna redakcijas atrodama mājas 
lapā www.skrunda.lv. Tie tika publicēti arī Skrundas novada pašvaldības informatīvā 
izdevuma 2018. gada 8. jūnija numurā.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 28. maijam.
 Skrundas novada pašvaldība izsludina Skrundas novada pašvaldības jauniešu 

iniciatīvu projektu konkursu.
1. Konkursa mērķi.
1. 1. Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo mo-

tivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
1. 2. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jaunie-

šus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot 
aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

2. Kas ir projekta mērķa grupa?
Vispārējās izglītības iestāžu 5. - 12. klašu skolēni un profesionālo izglītības prog-

rammu 1. - 4. kursa audzēkņi ar risku priekšlaicīgi pamest mācības.
Pētījumi liecina, ka biežākie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk PMP) 

riski ir grūtības mācībās, motivācijas trūkums,  vecāku nepietiekama iesaiste, grūt-
niecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie 
apstākļi, veselības problēmas u.c.

PMP  nopietni ierobežo izglītojamo izaugsmi un panākumu profesionālajā jomā, 
radot sociālās problēmas un sociālās atstumtības risku.

 3. Kas var iesniegt projektus?
Jaunatnes organizācija; biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni; 

jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību 
un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

 4. Kādas aktivitātes var iekļaut projektā?
Pasākumi, neformālās izglītības metodes (piem., nometnes, pārgājieni, āra dzīves 

aktivitātes un piedzīvojumu izglītība; personības pilnveides pasākumi; personīgo 
mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību; līdzdalības prasmes pilnveidošana u.c.).

 5. Projekta iesniegšanas termiņš.
Projekts jāiesniedz Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, līdz 2019. 

gada 28. maijam pl.17.00. 
6. Projekta ieviešanas laiks no 3 līdz 18 mēnešiem.
*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.

 Konsultācijas par projektu konkursu (iepriekš piesakoties):
Viktorija Reine t.: 63350454, e-pasts: viktorija.reine@skrunda.lv

Avotu ūdens kvalitāte
SIA “Skrundas komunālā saimniecī-

ba” informē, ka tika veiktas ūdens kva-
litātes analīzes Cieceres, Ventas kalna 
un Rudbāržu avotos, lai noteiktu, vai šo 
ūdeni var lietot uzturā. Pēc BIOR veik-
tajiem testiem Cieceres un Ventas kalna 
avotu ūdens pilnībā atbilst dzeramā 
ūdens kvalitātes prasībām, kādas nosaka 
normatīvie akti. Iedzīvotāju ievērībai 
- RUDBĀRŽU AVOTĀ tika konstatētas 
koliforma baktērijas, līdz ar to aicinām 
iedzīvotājus uz laiku uzturā NEIZMAN-
TOT šī avota ūdeni!

Izsola nekustamos 
īpašumus

Skrundas novada pašvaldība organizē 
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles: 
1) zeme un mežaudze “Kadiķi”, Rudbār-
žu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 
numurs: 6282 009 0053. Nosacītā cena 
EUR 99400,00 (deviņdesmit deviņi 
tūkstoši četri simti eiro). Izsoles laiks 
12.06.2019. plkst.10:00; 2) zeme un 
mežaudze “Kadiķīši”, Rudbāržu pagastā, 
Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 
007 0031. Nosacītā cena EUR 88000,00 
(astoņdesmit astoņi tūkstoši eiro). Izso-
les laiks 12.06.2019. plkst.10:30. Izsoles 
vieta - Skrunda, Raiņa iela 11. Izsoles 
dalībnieku reģistrācija līdz 11.06.2019. 
pl. 16.00. Izsoles veids - mutiska izsole 
ar augšupejošu soli. Ar noteikumiem 
var iepazīties www.skrunda.lv sadaļā 
Izsoles.

Mobilā diagnostika
17. maijā no pl. 10.00 līdz 17.00 

Skrundā, Kuldīgas ielā 4, (pie Latvijas 
aptiekas) MOBILĀ DIAGNOSTIKA. 
Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības 
dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ 
MAKSAS; ar ģimenes ārsta nosūtīju-
mu – 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 noteikša-
na - 6,00 EUR. Lūdzam pierakstīties uz 
noteiktu laiku pa t. 27020119.

 Slēgtas bibliotēkas
No 30. maija līdz 6. jūnijam  Skrun-

das pilsētas bibliotēka, Skrundas bērnu 
bibliotēka, Antuļu bibliotēka, Rudbāržu 
bibliotēka un Raņķu bibliotēka būs 
slēgtas. Bibliotēkas darbinieces dodas 
pieredzes apmaiņā uz OODI bibliotēku 
Helsinkos.

Lepojamies!
Emilia Behmane (sk. Sandra Nikov-

ska) piedalījās XIV Kurzemes reģiona 
mūzikas skolu konkursā Sol Re La Mi un 
ieguva atzinību. Karlīna Druvaskalna un 
Amēlija Strazdiņa (sk. Antra Zuntnere) 
ieguva 3. vietu (A grupā) VI starptau-
tiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru 
ansambļu, instrumentālo kameransamb-
ļu un koncertmeistaru konkursā. 

Skrundas vidusskolas pirmsskolas 
grupa “Mākonīši” un Nīkrāces pamat-
skola piedalījās radošajā konkursā “Es 
sāku ar sevi – Tīrai Latvijai”. Konkursa 
mērķis bija samazināt plastmasas maisi-
ņu lietošanu. “Mākonīšu” grupiņas bērni 
konkursā piedalījās ar pašdarinātām 
somiņām, kas veidotas no T-krekliem, arī 
Nīkrāces bērnu darinājumi bija ļoti inte-
resanti un radoši. Fināls notika 26. aprīlī 
izklaides un atpūtas centrā Rīga Plaza. 
Turp devās arī mūsējie, lai nodemons-
trētu savu veikumu. Dalībnieki saņēma 
balvas no konkursa atbalstītājiem - “Lai-
mas” šokolādes muzeja, Līgatnes dabas 
takām, Rīgas Nacionālā zooloģiskā 
dārza, Pūres šokolādes muzeja, maizes 
ceptuves “Lāči”, Salmu muzeja, Latvijas 
Nacionālā Mākslas muzeja, Nīkrāces 
pamatskolas audzēkņiem tika pasniegta 
“Zaļās jostas” simpātijas balva. Lepo-
jamies ar mūsu skolu audzēkņiem un 
vēlam augstus sasniegumus arī turpmāk!
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2019. gada 25. aprīļa domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības konsolidēto 2018. gada 
pārskatu, kā arī Skrundas novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr. 3/2019 
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldī-
bas 2019. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2019 „Skrundas no-
vada pašvaldības 2019. gada budžets”.

Dome nolēma piedalīties Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta konkursa projektu 
pieteikumu pieņemšanas 6. kārtas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. ga-
dam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinā-
tās sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanai ar kopprojektu 
“Pacēlāja izbūve Rudbāržu internātsko-
las ēkā sociālās aprūpes, rehabilitācijas, 
izglītības un atpūtas centra “Rudbārži” 
izveidei”. Projekta attiecināmās izmak-
sas ir 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši 
euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 
80% no attiecināmajām izmaksām, kas 
ir 48 000,00 EUR (četrdesmit astoņi 
tūkstoši euro, nulle centi), pašvaldības 
finansējums ir 20% no attiecināmajām 
izmaksām, kas ir 12 000,00 EUR (div-
padsmit tūkstoši euro, nulle centi).

Dome nolēma apstiprināt Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas  samazi-
nāšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu iesaiste jau-
natnes iniciatīvu projektos” nolikumu 
un izveidot šī atklātā projektu konkursa 
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: ko-
misijas priekšsēdētāja: Viktorija REI-
NE - projektu koordinatore; komisijas 
locekļi:  Inga FLUGRĀTE - izglītības 
nodaļas vadītāja, Una BLŪMA - inte-
rešu izglītības metodiķe, Zane EGLĪTE 
- Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 
centra vadītāja.

Dome nolēma izvietot Skrundas 
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 
centru Skrundas tirgus laukuma tirdz-

niecības paviljonā Nr. 29, savukārt 
tirdzniecības paviljonā Nr. 28 atļāva 
izveidot Skrundas novada mājražotāju 
kopīgu tirdzniecības vietu mājražotāju, 
amatnieku un tūrisma biedrībai “Skrun-
das KLĒTE”. Dome lēma nepiemērot 
nomas maksu par tirdzniecības vietu Nr. 
28 12 mēnešus no tā atvēršanas brīža.

Dome izsniegs SIA „METPA” bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju smilts-grants un smilts atradnei 
“Briņķi” iecirknī „Briņķu karjeri”, kas 
atrodas zemes īpašumā „Rijkalni” un 
„Dižvormsāti” Nīkrāces pagastā. Atļauja 
tiks izsniegta līdz 2043. gada 13. decem-
brim. Dome noteica, ka pirms atļaujas 
saņemšanas SIA „METPA” jāsamaksā 
valsts nodeva 142,29 EUR (viens simts 
četrdesmit divi euro, divdesmit deviņi 
centi), ieskaitot to Skrundas novada 
pašvaldības kontā.

Dome nolēma apstiprināt Skrundas 
novada pašvaldības bērnu un jauniešu 
nometņu un radošo darbnīcu projektu 
konkursa nolikumu, kā arī apstiprināja 
projektu konkursa pieteikumu izvērtē-
šanas komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētāja Izglītības nodaļas vadītāja 
Inga FLUGRĀTE, komisijas priekšsē-
dētāja vietniece novada izglītības darba 
metodiķe Dace GRĀVELE, locekļi 
–  domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽ-
NIECE, Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
Gunta STEPANOVA, jaunatnes lietu 
speciāliste Baiba EVERSONE.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības projektu konkursa “Mēs 
Skrundas novadam!” pieteikumu izvēr-
tēšanas komisiju šādā sastāvā: Komisijas 
priekšsēdētāja – domes priekšsēdētāja 
Loreta ROBEŽNIECE, locekļi – pašval-
dības izpilddirektors Guntis PUTNIŅŠ, 
Attīstības nodaļas vadītājs Edgars ZEB-
ERLIŅŠ, Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
Gunta STEPANOVA, Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas locekle 
Inese IVĀNE.

Dome nolēma apstiprināt Skrundas 
novada pašvaldības iestādes “Skrundas 
veselības un sociālās aprūpes centrs” 

nolikumu, ar šī lēmuma spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Skrundas novada 
domes 25.10.2018. sēdē (prot. Nr. 13, 
4.§) apstiprinātais Skrundas novada 
pašvaldības iestādes “Skrundas veselības 
un sociālās aprūpes centrs” nolikums.

Dome nolēma izsniegt licenci Lāsmai 
FREIMANEI pedagoga privātpraksē 
programmu ,,Runas un valodas korek-
cija” (bērniem vecumā no 7 līdz 15 ga-
diem) un ,,Runas un valodas korekcija” 
(bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem) 
īstenošanai  līdz 2021. gada 31. maijam.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma atsavināt par brīvu cenu 
4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, nulle 
centi) nekustamo īpašumu - zemi Raiņa 
ielā 15A, Skrundā, ar kopējo platību 
1930 m2 un uzaicināt viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 
SIA “ZIKO” noslēgt pirkuma līgumu 
nekustamam īpašumam - zemei Raiņa 
ielā 15A, Skrundā.

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšup-
ejošu soli zemi un mežaudzi “Kadiķi” 
Rudbāržu pagastā ar nosacīto cenu 
99 400,00 EUR (deviņdesmit deviņi 
tūkstoši četri simti euro, nulle centi), 
zemi un mežaudzi “Kadiķīši” Rudbāržu 
pagastā ar nosacīto cenu 80 000,00 EUR 
(astoņdesmit tūkstoši euro, nulle centi). 
Dome nolēma apstiprināt pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 3.1/4 no 
11.04.2019. Dome uzdeva pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijai rīkot nekustamo īpašumu iz-
soles: „Kadiķi” un „Kadiķīši” Rudbāržu 
pagastā, kā arī apstiprināja pašvaldības 
nekustamo īpašumu izsoles noteikumus 
par šiem īpašumiem. Dome uzdeva 
ievietot sludinājumu oficiālajā izdevu-
mā “Latvijas Vēstnesis” un Skrundas 
novada pašvaldības mājas lapā, ņemot 
vērā Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 11. panta un 12. panta 
nosacījumus.

Dome nolēma pagarināt noslēgto no-
mas līgumu uz pieciem gadiem par adre-
si GARĀŽAS I Nr. 5, Dzeldā, Nīkrāces 

pagastā (kopējā platība 21,2 m2) un slēgt 
vienošanos pie telpu nomas līguma par 
līguma darbības termiņa pagarināšanu.

Dome nolēma izbeigt telpu Liepā-
jas ielā 5, Skrundā, nomas līgumu ar 
01.05.2019.

Dome nolēma sagatavot pašvaldības 
ēkas “Skrundas veselības un sociālās ap-
rūpes centrs” Kuldīgas ielā 2, Skrundā, 
būvniecības dokumentāciju, kas saistīta 
ar ēkas 2. stāva telpu grupas funkcijas 
maiņu bez pārbūves, un iesniegt to 
Skrundas novada būvvaldē.

Dome nolēma uzņemt bilancē par 
kadastrālo vērtību un ierakstīt zemes-
grāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli 
Torņa ielā 2-23, Kušaiņos, Skrundas 
pagastā.

Dome nolēma izveidot ēku īpašumu 
veikalam un funkcionāli saistītām ēkām, 
kuras atrodas uz zemes vienības Cieceres 
ielā 4, un piešķirt adresi - Cieceres iela 
4, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads.

Dome nolēma izveidot ēku īpašumu 
un šķūnim, kurš atrodas uz zemes vienī-
bas „Upmaļu–Rožkalnu ferma”, piešķirt 
adresi „Upmaļu šķūnis”, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas novads.

Dome atcēla 28.03.2019. Skrundas 
novada domes sēdes protokola Nr. 4, 
19.§ „Par zemes ierīcības projekta izs-
trādi nekustamā īpašuma „Birznieki”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, ze-
mes vienību sadalīšanai” un nolēma sa-
dalīt šo nekustamo īpašumu,  atdalāmām 
zemes vienībām 18,5 ha platībā un uz tā 
esošām ēkām piešķirt jaunu nosaukumu 
un adresi „Jaunbirznieki”, Skrundas pa-
gasts, Skrundas novads. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Zemes vienībām 6,4 ha 
platībā un uz tā esošai ēkai piešķīra jaunu 
nosaukumu un adresi „Ventasbirznieki”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Mazavotiņi” Rudbāržu pa-
gastā un atdalāmo daļu pievienot zemes 

vienībai „6282B009 Zaļumi–Nomaļi” 
Rudbāržu pagastā.

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu par nekustamā īpašuma 
„Ķioļi” Skrundas pagastā zemes vienību 
sadalīšanu. Atdalāmai zemes vienībai 
13,98 ha platībā piešķīra nosaukumu 
„Meža Ķioļi”. Zemes vienības  lieto-
šanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība. Paliekošai zemes vienībai 
13,98 ha platībā atstāja nosaukumu 
„Ķioļi”. Zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma atcelt Skrundas novada 
domes 27.12.2019. sēdes (prot. Nr. 16, 
12.§) lēmumu „Par detālplānojuma izs-
trādi nekustamajam īpašumam Liepājas 
ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā” un 
noteica, ka nepieciešams izstrādāt de-
tālplānojumu nekustamajam īpašumam 
Liepājas ielā 41A zemes vienībai 0,092 
ha platībā tirdzniecības un pakalpojuma 
objektu apbūvei, kā arī nolēma apstip-
rināt darba uzdevumus detālplānojuma 
izstrādei.

Dome deleģēja domes priekšsēdētāju 
Loretu ROBEŽNIECI parakstīt papildu 
vienošanos pie 2012. gada 19. marta 
nomas līguma Nr. 3-5-2/4, kas noslēgts 
ar SIA “Tele Tower”.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības daļu 0,5 ha 
platībā nekustamajā īpašumā „Antuļu 
centrs” Skrundas pagastā, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Dome nolēma mainīt zemes lietošanas 
mērķi nekustamajam īpašumam „Vērp-
ji” Skrundas pagastā 7,3 ha platībā, no 
zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, uz zemi, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma vienai personai anulēt 

Skrundā deklarēto dzīvesvietu. 
Informāciju apkopoja sabiedrisko 

attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 

Skrundas novada pašvaldības policija informē 
par notikumiem aprīlī

Dedzina kūlu un 
atkritumus

1.aprīlī Skrundas pagastā tika dedzi-
nāta pērnā zāle. Informēts arī Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 
Uzsākta administratīvā lietvedība. Par 
kūlas dedzināšanu aprīlī informācija 
saņemta vairākkārt. 2. aprīlī apsekojot 
Skrundas pilsētas teritoriju, Brīvības ielā 
pamanīta vieta, kur dedzināti atkritumi. 
Vainīgās personas noskaidrotas. 

Pārkāpj noteikumus
Vairākas personas aprīlī saņēmušas 

aizrādījumu par smēķēšanu neatļautā 
vietā. Tāpat nereti nācies sastapties ar 
iedzīvotājiem, kas sabiedriskā vietā 
atradās pārmērīgā alkohola reibumā vai 
arī to lietoja sabiedriskā vietā.  Joprojām 
vienā mājsaimniecībā Skrundas novadā 
nebija noslēgts līgums par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. Arī aprīlī 
cilvēki pie Skrundas kultūras nama ne-
reti automašīnas novietojuši nepareizi. 
Pārbaudīti vairāki nesakopti īpašumi. 
11. aprīlī atklāts, ka Skrundas pagastā 
bez saskaņošanas nocirsti koki. Uzsākta 
administratīvā lietvedība. Skrundas vi-
dusskolā jaunieši pārkāpuši iekšējās kār-
tības noteikumus. Savukārt kāds vīrietis 
svešā īpašumā zāģējis dēļus. Apsekojot 
Skrundas novada teritoriju, Rūnaišos pie 
daudzdzīvokļu ēkas konstatēti izbērti 
būvgruži. 25. aprīlī veicot video novēro-
šanu, Skrundas estrādes parkā pamanīta 
kāda jauniete, kura skraida pa estrādes 
soliņiem. Izteikts mutvārdu aizrādījums.

Saņem sūdzības 
Arī aprīlī nācies saskarties ar sūdzī-

bām par nepieskatītiem mājdzīvniekiem, 
kā arī par dzīvnieku labturības noteiku-
mu pārkāpšanu kādā īpašumā Rūnaišu 
ciemā, par to uzsākta administratīvā 
lietvedība. Bijušas arī sūdzības par 
kādu sievieti, kas sabiedriskās vietās 
uzvedas neadekvāti. 9. aprīlī sūdzība 
bijusi, ka Rudbāržu pagastā vienā no 
daudzdzīvokļu ēkām kāda sieviete pa 
nakti sarīkojusi ballīti un traucējusi 
pārējiem kaimiņiem naktsmieru. Vai-
nīgā persona noskaidrota. Saņemta 
informācija, ka Skrundā, iespējams, 
tiek izgāzti notekūdeņi tam neparedzētā 
vietā. Apstākļi tiek noskaidroti. 24. 
aprīlī satiksmes autobusā Rīga–Liepāja 
izcēlušās domstarpības starp diviem 
neadekvātiem pasažieriem, kuri bija 
alkohola reibumā. Abiem pasažieriem 
likts pamest autobusu.

Traģiski negadījumi
3. aprīlī saņemta informācija, ka 

Sieksātē kāds gados vecāks vīrs neatver 
durvis aprūpētājiem, kā arī laukā jūtama 
gruzduma smaka. Aizbraucot uz notiku-
ma vietu, konstatēts, ka vienā no istabām 
izcēlies ugunsgrēks un mājā atrodas 
vairāki bīstami priekšmeti, kuri var 
uzliesmot un uzsprāgt. Vīrietis diemžēl 
atrasts jau miris. Izsaukta neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests, kā arī Valsts 
policija. 24. aprīlī saņemta informācija, 
ka Skrundā uz gājēju pārejas notriekta 
sieviete. Aizbraucot uz notikuma vietu, 

sniegta palīdzība un nodrošināta satik-
smes drošība.

Sadarbojas ar citiem 
dienestiem

15. aprīlī saņemta sūdzība no kāda 
vīrieša, ka viņš esot piekauts un aplau-
pīts. Informācija nodota Valsts policijai. 
Pašvaldības policijas darbinieki piedalī-
jušies arī iedzīvotāju sapulcēs novadā. 
22. aprīlī policija informēta par kādā 
dzīvoklī mirušu cilvēku. 

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja 

Ieva Benefelde

Izvedīs
lielgabarīta atkritumus

8. jūnijā Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar 
SIA “EKO Kurzeme” nodrošina lielgabarīta atkritumu 
savākšanu. Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi nogādāt 
lielgabarīta preces (elektro preces, mēbeles, santeh-
niku) minētajās adresēs.

SKRUNDAS PILSĒTĀ UN PAGASTĀ
Pl. 9.00 Jaunmuižas centrs 
Pl. 9.30  Pumpuri
Pl. 9.50 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām
Pl. 10.20 Cieceres ciemā pie veikala
Pl. 10.40  Stāvlaukums pie estrādes
Pl. 11.00 Dārza ielā 8
Pl. 11.15 Liepājas iela  45

RAŅĶU PAGASTĀ
Pl. 11.35 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos
Pl. 11.50 Raņķu pagasta Smilgu ciemā

NĪKRĀCES UN RUDBĀRŽU PAGASTOS
Pl. 12.20 Lēnu ciemata centrā
Pl. 12.45 Dzeldas ciemata centrā
Pl. 13.20 Rudbāržu ciemata centrā 
Sīkāka informācija - Zane Eglīte (t. 26665874)

9. un 10. maijā  Kuldīgā notiks 
ERAF finansēti kursi pašnodar-
binātām personām un mazajiem 
uzņēmējiem (SIA, IK) “Facebook 
iespējas biznesa veicināšanai”. 
Programmā - uzņēmuma lapas 
pielāgošana darbības virzienam;

komunikācijas stils un bie-
žums, vizuālais noformējums; 
mērķauditorijas analīze; rekla-
mēšanās iespējas. Pieteikšanās 
e-pastā vai t.28303898, vai reģis-

trējoties projekta mājaslapā: 
www.mmu.lv

Kursi pašnodarbinātām 
personām un 

mazajiem uzņēmējiem
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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

No 10. maija Skrundas kultūras nama lielajā zālē mākslinieces Maldas 
Pornieces darbu izstāde. Mazajā zālē Skrundas novada mākslas studijas 
dalībnieku darbu izstāde. 

13. maijā pl. 17.00 Skrundas bibliotēkas telpās Dāmu klubiņa sezonas 
noslēguma pasākums “Rotāsimies!”. Gatavosim kopā ar Andu rotas no lina.

24. maijā Skrundas estrādē BĒRNU DEJU SVĒTKI. Pl. 15.00 Svētku gā-
jiens no veikala “TOP”. Pl. 15.15 Koncerts. Koncertā piedalās BDK ”Jautrais 
dancis”, Skrundas vidusskolas deju kolektīvi, dejotāji no Zirņiem, Kalvenes, 
Lutriņiem, Saldus un Aizputes.

1. jūnijā pl. 12.00 pie Skrundas kultūras nama BĒRNU SVĒTKI kopā ar 
Liepājas ceļojošo leļļu teātri “MASKA”. Ieeja  bez maksas.

1. jūnijā pl. 18.00 Skrundas estrādē Kurzemes vīru koru V dižkoncerts. 
Mākslinieciskais vadītājs - Edgars Račevskis. Ieeja - bez maksas. Pl. 21.00 
Zaļumballe. Spēlē grupa “Neoplāns”. Ieeja – 5.00 EUR. Dižkoncerta dalīb-
niekiem -  bez maksas. 

Rudbāržos 
1. jūnijā pl. 11.00 Rudbāržu sporta laukumā sporta diena bērniem.
2. jūnijā pl. 11.00 pārgājiens ar uzdevumiem, pārsteigumiem un dāvanām
“Pa baronu fon Firksu dzimtas pēdām”. Tikšanās pie Rudbāržu muižas.
Noslēgumā ap pl. 12.30 Iras Dūdumas koncerts pie baronu Firksu dzimtas 

kapenēm Rudbāržu parka teritorijā.

Nīkrācē
15. maijā no pl. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš. 
31.maijā pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā viesosies Laidu amatierteātris 

ar Aivara Bankas komēdiju “Visi radi kopā”. 

Raņķos
1. jūnijā Raņķu Sudmalnieku birzī Vislatvijas  izklaides un piedzīvojuma 

autoorientēšanās pasākuma “Dullā maijvabole” noslēguma posms ar karaoke, 
piedzīvojumiem, dažādiem uzdevumiem un apbalvošanu.

Bibliotēku ziņas
Nīkrāces bibliotēkā

10. maijā pl. 12.00 Lasītāju kluba tikšanās. Tēma - “Paši stādām, paši kopjam”.
Līdz 31.maijam Literatūras izstāde, veltīta Mātes dienai “Es savai māmiņai”.

Skrundas pilsētas bibliotēkā
 14. maijā pl. 14.00 tikšanās ar dzejnieci, grāmatas “Tāds skudras ceļš” autori 

Dagniju Gudriķi.

Skrundas bērnu bibliotēkā
15. maijā „Bibliotēkas stunda” Skrundas vidusskolas pirmsskolas grupai „Mā-

konīši”. Grāmatu maiņa.
22. maijā pl. 14.00 „Cepamdiena” bibliotēkā.
23. maijā „Bibliotēkas stunda” Skrundas vidusskolas 1. klasēm. Grāmatu maiņa.

Rudbāržu bibliotēkā
Līdz 20. maijam Irinas Caunes  gleznu izstāde „Rožu valsis”. 

Raņķu bibliotēkā 
Līdz 31. maijam izstāde “Raņķi fotogrāfijās”.
Līdz 31. maijam kvilinga tehnikā darināto kartīšu izstāde.

Antuļu bibliotēkā
Līdz 31. maijam jaunmuižnieces Renātes Mihailovas galda salvešu kolekcijas 

izstāde.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
RASMA EZE 26.09.1927. 01.04.2019.
DZIDRA KUPČA 10.12.1930. 04.04.2019.
PĒTERIS VALDIS DZENIS 25.04.1943. 08.04.2019.
ANDRIS PABĒRZS 22.04.1949. 01.04.2019.
ALOIZS PAVĀRNIEKS 23.04.1938. 02.04.2019.
ERVĪNS ROZENBERGS 09.01.1971. 12.04.2019.
DZINTARS GRĪNBERGS 15.04.1967. 17.04.2019.
GUNĀRS UPENIEKS 25.04.1933. 23.04.2019.
MIERVALDIS GRĪNS 05.09.1947. 22.04.2019.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo 
Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atvainojas Mārītei Kviesei par 

aprīļa mēneša novada avīzē kļūdaini publicētiem meitas datiem. Pareizi: AMANDA 
GAUDIEŠUS.

Aprīlī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 3 jaundzimušie – meite-
nītes Stella, Bella un puisītis Alekss.

Mūžībā aizgājuši:

Ainas Zankovskas un Rasmas Ezes radinieku vārdā 
izsaku vislielāko pateicību ģimenes ārstei Mārai 
Ostašovai, Skrundas veselības un sociālās aprūpes 
centram, Skrundas novada pašvaldības aģentūrai 
„Sociālais dienests”, Latvijas Samariešu apvienībai, 
Skrundas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei un 
mācītājam Martinam Sammam un apbedīšanas biroja 
vadītājam Indulim Vicinskim par profesionalitāti, 
atsaucību un iejūtību. Paldies, ka jūs esat un veicat 
ļoti grūtu, bet visiem mums vajadzīgu darbu!

Ainārs Zankovskis.

Pateicība

Skrundas novada svētki
9. maijs

15:00  Raņķu pakalpojumu 
pārvalde

Skrundas svētku atklāšana 
„Satikšanās prieks “

Atklājam Skrundas novada svētkus un paceļam Skrundas 
novada karogu. Svētku atklāšanā visos pagastos un Skrundā  

muzicē konkursa “Skrundas balss” laureāti. 

Skrundā Liepājas teātra aktieru koncerts.

16:00 Jaunmuižas pamatskola

17:00 Nīkrāces atpūtas centrs

18:00 Rudbāržu pakalpojumu 
pārvalde

19:00 Skrundas kultūras nams 

15:30 Raņķu pasākumu zāle JUSTA ŪDRA UN EINĀRA 
SKUJAS KONCERTS

17:30 Nīkrāces atpūtas centrs ĒRIKA LOKA KONCERTS

18:30 Rudbāržu kultūras nams JUSTA ŪDRA UN EINĀRA 
SKUJAS KONCERTS

10. maijs
11:00 Skrundas kultūras nams Skrundas vidusskolas Mātes 

dienai veltīts koncerts 
Piedalās Skrundas vidusskolas interešu izglītības pulciņu 

dalībnieki.

15:00 Skrundas kultūras nams Izstāžu atklāšana Mākslas studijas izstāde mazajā zālē. Lielajā zālē skrunde-
nieces Maldas Pornieces mākslas darbu izstāde.

19:00 Skrundas kultūras nams Raimonda Paula un Andra 
Bērziņa koncerts 

“Es šonakt sēdēšu uz jumta”

IZPĀRDOTS

22:00 Skrundas estrāde Estrādes sezonas atklāšana 
Disko nakts

Spēlē Dj Ziggy 
Ieejas maksa – 5.00 EUR

11. maijs
6:00 Ventas krasts Skrundas dižloms Sacensības makšķerniekiem. Pulcēšanās pie Ventas tilta 

plkst. 5.45 Nolikums www.skrunda.lv

07:00 
– 14:00

Kultūras nama skvērs Mājražotāju un amatnieku tirgus 
„Skrundenieku dižandele”

Dažādi amatnieki un mājražotāji no Skrundas novada un 
citām Latvijas vietām pulcējas uz tirgošanos.

9:00 Visa pilsēta Pilsētas modināšana 
“Diena šeit mums kopā sākas, 

izbaudīsim to kā nākas!” 

Modināšanā iesaistās visas Skrundas novada pašvaldības 
iestādes, uzņēmēji un visi interesenti. Ar izgreznotiem brau-

camrīkiem dodas pilsētas modināšanā.

10:00 
– 12:00  

Centrālā skatuve pie aprū-
pes nama

Bērnu koncertšovs
“Izklausies dzirdēts - mežā”

“Izklausies dzirdēts - mežā” ir jautrs, muzikāls un izglī-
tojošs koncertšovs, kura pamatā ir stāsts par diviem zaķiem 

- Rūculi un Jautruli. 

10:00 
– 14:00 

Centrālā skatuve pie aprū-
pes nama

Cirka studijas 
“BEZTEMATA” pasaku tēli 

13:00 
– 13:30

Skvērs aiz kultūras nama Bēbīšu rāpošanas sacensības

13:00 
– 15:00 

Skvērs aiz kultūras nama Baskāju taka Izbaudi sajūtas baskāju takā!

12:00  
– 15:00

Skvērs aiz kultūras nama Atpūtas stūrītis vecākiem ar 
bērniem

11:00 
– 14:00

1.Maija laukums Sporta aktivitātes 
“Esi aktīvs un piedalies!”

Dažādas sporta aktivitātes – plankings, galda spēles (dam-
brete, šahs, cirks), darts, zole un tautas bumba.

11:00 
– 14:00

Parks aiz kultūras nama 
garāžām

Loku šaušana mērķī Loku šaušanu nodrošina 
Latvijas Loka Šaušanas Federācija

12:00 
– 16:00 

Pie Skrundas muižas Skrundas muižas aktivitātes 
Minigolfa turnīrs

Sadarbībā ar Skrundas muižu tiks rīkots minigolfa turnīrs. 
Dalība bez vecuma ierobežojuma. Uzvarētājs tas, kurš ar 

vismazāk sitieniem iziet 10 bedrīšu laukumu. Maksimālais 
sitienu skaits uz vienu bedrīti - 7 sitieni. Balvā: SPA apmek-

lējums 2 personām

10:00 
– 15:00

Skrundas jauniešu centrs Video stāsti “Mana Skrunda” Vietējo iedzīvotāju Ivo Perševica, Sanda un Evas Behma-
ņu iniciatīva, aicināt cilvēkus runāt par Skrundas sajūtām. 

Katrā apaļajā stundā aizsāksim video ciklu.

12:00 
– 14:00 

Centrālā skatuve pie aprū-
pes nama

Elitas Patmalnieces 
radošā darbnīca

Kopīga zīmēšana un krāsošana, katram iespēja bez maksas 
saņemt sava portreta skici, ko uz vietas uzzīmējusi pati Elita. 

12:00  
- 14:00

Centrālā skatuve pie aprū-
pes nama

Muzicē Edgars Ziņģe

14:00 
– 15:30 

Centrālā skatuve pie aprū-
pes nama

Joku plēšana latviskā garā 
“LUSTĪGĀ ZIŅĢU UN DANČU 

ANDELE”

Koncertprogrammā “Lustīgā ziņģu un danču andele” uz 
vienas skatuves satiksies spraunās kurzemnieces - Liepājas 

aktrišu kopa “Atštaukas” un enerģijas pilnie latgalieši - jautrā 
postfolkloras grupa “Rikši”.

13:00 
– 14:00

O. Kalpaka iela Vīru laiks Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona aktivitātes. 
Būs iespēja izmēģināt šaušanu un granātu mešanu, kā arī 
mieloties ar karavīru pusdienām un vizināties ar karavīru 

transportu.

16:00 Ventas upes krasts Laivu parāde 
“Lustīgi dzīvojam”

Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu. Aicinām visus 
piedalīties jautrā piedzīvojumā, kas vieno svētku dalībniekus 

un viesus. Nolikums www.skrunda.lv

19:00 Estrāde Skrundas svētku koncerts Koncerts kopā ar populāriem solistiem Valtera Krauzes 
vadībā. Koncertā piedalās Ieva Kerēvica, Agnese Rakovska, 
Normunds Rutulis, Uģis Roze, Buķelis, Gints Grāvelis un 

pavadošā grupa “Vintāža”.

23:30 Centrālā skatuve pie aprū-
pes nama

Nakts mūzikas stunda 
„Ieklausies nakts burvībā...”

Muzicē Grupa “Karakums” Normunds Jakušonoks, 
Kaspars Tīmanis  

24:00 Skvērs pie kultūras nama Salūts “Uguns ziedi debesīs, 
prieku sirdīs atnesīs” 

24:00 
– 5:00

Kultūras nams Tautas balle.
 Spēlēs grupa „Kolibri”

Ieejas maksa – 5.00 EUR Galdiņu rezervācija pa t. 
28327883; 63331556

12.maijs
11.00 Skrundas ev. lut. baznīca Dievkalpojums

Skrundas ev. lut. baznīca Mārča Auziņa koncerts Svētku noslēguma un Mātes dienai veltīts koncerts. 

Dita Ņuņēvica (28327883) – svētku informācija
Liene Krūmiņa (29578722) – svētku informācija 
Aivita Staņeviča (29570360) – sporta koordinators
Dace Pušīlova (29359243) – amatnieku tirgus koordinatore


	1_lapa
	2_lapa
	3_lapa
	4_lapa

