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Labdien, lasītāj! Budžets bez deficīta

Sandis Behmanis, zemessargs
Piederība Latvijai, Kurzemei, Skrun-

dai. Savai zemei. Vai ar šo sajūtu jau 
nākam pasaulē? Vai tā tiek gadu gaitā 
mūsos sēta, ieaudzināta? 

Es jūtos pateicīgs mūsu priekšgājē-
jiem, kuri izcīnīja Latvijas brīvību sūrās 
kaujās, lai mēs šodien varētu dzīvot savā 
zemē. Jau 16. gadu Skrundā tiek atzīmēta 
Karoga diena, kas mūsu Latvijai un 
sevišķi mums, skrundeniekiem, nozīmē 
pirmo uzvarēto kauju pēc ilgas atkāp-
šanās. Par to mums jāpateicas brašajam 
Oskara Kalpaka bataljonam. Ik gadu, 
pieminot šo notikumu, tiek organizētas 
sacensības – izaicinājumu spēle “Jaunie 
Skrundas sargi”. Ar lepnumu un prieku 
raugos uz šiem jauniešiem, kas aktīvi 
iesaistās uzdevumu izpildē. Prieks, ka 
dalībnieku skaits ik gadu pieaug. 

Uzskatu, ka ikvienam no mums ir pie-
nākums rūpēties, lai Latvijas labklājība 
augtu, lai mēs saglabātu mūsu valodu, 
tradīcijas, dabu, vērtības un nodotu 
tās mantojumā nākamajām paaudzēm.  
Mums, lepnajiem kurzemniekiem, bieži 
vien ir grūti izkāpt no sava vienpatības 
aizsega, taču kopienā ir spēks! Tikai 
darbojoties plecu pie pleca, mēs varam 
paveikt lielus darbus, tāpēc ir svarīgi 
atbalstīt citam citu, uzklausīt, nākt kopā 
un apmainīties domām un idejām, izvir-
zīt kopīgus mērķus un soli pa solītim uz 
tiem tiekties. 

Manuprāt, ir ļoti svarīgi runāt par 
vēsturi, par to, ka brīvība, kuru mūs-
dienās uztveram par pašsaprotamu, 
ir nākusi caur mūsu senču sviedriem, 
asarām un asinīm. Es ceru, ka mums un 
nākamajām paaudzēm nekad nenāksies 
pieredzēt kara šausmas. Mums, mazajai 
latviešu tautai, ir jāsargā sava brīvība, 
sava zeme. Tāpēc ir svarīgi ne vien runāt 
par vēstures notikumiem, bet arī ar savu 
piemēru rādīt, ka ikviens no mums ir 
līdzatbildīgs Latvijas nākotnes celšanā. 
Jau no mazām dienām bērniem vajadzētu 
mācīt mīlestību pret dabu, kopā izzināt 
un kopt mūsu tradīcijas, rūpēties par 
sevi un līdzcilvēkiem. Ja bērni ar šīm 
vērtībām augs, tad mīlestība un cieņa 
pret Latviju augs līdz ar viņiem un tiks 
nodota tālāk.

Es vienmēr esmu juties piederīgs šai 
zemei. Arī dzīvojot ārpus Latvijas, mūsu 
ģimenē tika godinātas latviešu tradīcijas, 
kopta valoda un mīlestība pret Latviju. 
Esmu gandarīts, ka esam atgriezušies 
savā dzimtajā pusē un mūsu bērni var 
uzaugt šeit, Latvijā. 

Nododot zemessarga zvērestu, es solī-
ju sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību 
– netaupot spēkus, veselību un dzīvību. 
Zemessardze ir ļāvusi man apgūt ne 
tikai praktiskas iemaņas, bet arī cēlusi 
manas garīgās vērtības, audzinājusi manī 
patriotismu un lepnumu par savu zemi. 

Gods kalpot Latvijai!

2020. gada 9. janvārī Skrundas no-
vada domes priekšsēdētāja Loreta Ro-
bežniece sasauca domes ārkārtas sēdi, 
kurā tika apstiprināts pašvaldības 
budžets 2020. gadam. “PAR” 2020. 
gada budžetu nobalsoja A. Zalgauckis, 
J. Brūveris, A. Salmins, A. Zankovs-
kis, I. Grundmanis, Dz. Ankevics, R. 
Valtenbergs, A. Sebežs, G. Stepanova, 
I. Bārs un L. Robežniece. V. Farnasts 
un V. Pakulis atturējās.

2019. gada statistika 
Pēc PMLP datiem  uz 2020. gada 7. 

janvāri novadā dzīvo 4914 iedzīvotāji. 
Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazi-
nāties. Gada laikā tas samazinājies par 
131 iedzīvotāju.

Pēc Skrundas  dzimtsarakstu nodaļas 
datiem 2019. gadā reģistrēti 33 jaundzi-
mušie,  kas ir par diviem vairāk nekā 
pērn, reģistrēti 77 mirušie, noslēgtas 27 
laulības. 2019. gada nogalē Skrundas 
novadā reģistrēti 176 bezdarbnieki, re-
ģistrētais bezdarba līmenis 6,2%.

Prioritātes
Skrundas novada ilgtermiņa stratē-

ģiskie mērķi ir labklājīga sabiedrība, 
attīstīta uzņēmējdarbības vide, kā arī 
attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas 
vide. Pašvaldības 2020. gada prioritātes 
- izglītības  procesa pilnveide un  izglī-
tības iestāžu infrastruktūras sakārtošana; 
uzņēmējdarbības iespēju popularizēšana 
un investīciju piesaiste; novada teri-
torijas infrastruktūras pilnveidošana; 
Eiropas struktūrfondu un citu finanšu 
instrumentu apgūšana un līdzfinansēju-
ma nodrošināšana.

Sarunas ar investoriem 
Skrundas novadā samazinoties sko-

lēnu skaitam un pieņemot lēmumus par 
skolu slēgšanu, pašvaldībai kā slogs 
palikušas trīs ēkas, kurās atradās sko-
las. Svarīgi turpināt iepriekšējā gadā 
uzsāktās sarunas ar investoriem par ēku 
izmantošanu. Lai nodrošinātu bijušās 
Rudbāržu internātskolas piepildījumu, 
uzsākts sadarbības projekts ar NVO 
un uzņēmēju par senioru sociālās ap-

rūpes un rehabilitācijas centra izveidi. 
Saņemts LAD atbalsts lifta ierīkošanai, 
2020. gadā jāuzsāk projekta realizācija. 
Likvidētās Rudbāržu pamatskolas ēka 
2020. gadā plānota nodot Aizsardzības 
ministrijai, lai to sakārtotu pirmās Kade-
tu skolas Latvijā izveidei. Savukārt lik-
vidētajā Jaunmuižas pamatskolā darbu 
turpina pirmsskolas izglītības grupa un 
bibliotēka. Par daļu ēkas jāturpina aktīvs 
darbs pie telpu iespēju izmantošanas. 

Atbalsts bērniem un skolēniem 
Būtisks bija lēmums par finansiālo 

ieguldījumu un atbalstu ģimenēm ar 
pirmsskolas vecuma bērniem, proti, 
2019. gada nogalē tika pabeigts darbs 
pie PII “Liepziediņš” rekonstrukcijas.  
Pirmo reizi bērnudārzu var apmeklēt 
bērni no 1,5 gada vecuma.  

2020. gadā Skrundas novadā ar brīv-
pusdienām tiks nodrošināti bērni no 
piecgadīgo grupas līdz 12. klasei. 1.-4. 
klašu skolēnu brīvpusdienām šogad no 
budžeta papildus piešķirti 15 900,00 
EUR.  

Būtiski vides un materiālu ieguldījumi 
šogad paredzēti Skrundas vidusskolā. 
Pašvaldība turpinās nodrošināt skolēnu 
pārvadājumus, saistītus ar izglītības 
iestāžu apmeklēšanu. 

Atbalsts uzņēmējdarbībai 
Pagājušais gads iezīmējis būtiskus 

pieturpunktus uzņēmējdarbības vides 
attīstībai – ekspluatācijā tika nodota AS 
“Sadales tīkls” apakšstacija “Robež-
nieki”, nodrošinot jaudas pieejamību 
uzņēmējiem,  savukārt realizētais grants 
ceļu projekts Skrundas novada pagastos 
ir atbalsts gan uzņēmējiem, gan iedzīvo-
tājiem. Būtiski, ka jaunizveidotais tirgus 
laukums ir mudinājis novada mazos uz-
ņēmējus apvienoties un realizēt saražoto 
produkciju.     

Pilnveido sociālo jomu
2020. gadā Skrundas novada p/a 

“Sociālais dienests” turpinās īstenot 
Kurzemes plānošanas reģiona projektu 
“Kurzeme visiem”, kura laikā bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem tiek piedā-

vāti dažādi pakalpojumi (smilšu terapija, 
mākslas, mūzikas terapija, fizioterapija, 
logopēda, speciālā pedagoga, psihologa 
konsultācijas, baseina, autisma centra  
u.c. pakalpojumi). Palielināts atbalsts 
aprūpei mājās, ar pašvaldības atbalstu 
tiek apmācīti profesionāli aprūpētāji, 
māsu palīgi.  

Personām ar invaliditāti piedāvātas ie-
spējas saturīgi pavadīt brīvo laiku (galda 
hokejs, mūzikas terapija, programmēša-
nas nodarbības Nīkrāces saieta namā, at-
balsta grupas ģimenēm, kurās ir persona 
ar invaliditāti, ar deinstitucionalizācijas 
projekta atbalstu tiek nodrošināti sa-
biedrībā balstīti pakalpojumi personām 
ar garīga rakstura traucējumiem un bēr-
niem ar funkcionāliem traucējumiem).

Paplašinātas sociālās palīdzības sa-
ņemšanas iespējas Skrundas novada 
maznodrošinātām personām (dzīvokļa, 
mājokļa pabalsts, Eiropas atbalsta fonds 
vistrūcīgākajām personām).

Būtiska sadarbība Skrundas novada 
pašvaldībai ir ar nevalstiskajām orga-
nizācijām, īstenojot dažādus projektus 
novada iedzīvotājiem. 

Vides labiekārtošana
2020. gadā pašvaldība vērš uzmanī-

bu uz vides labiekārtošanu, sakārtojot 
stāvlaukumu, uzlabojot ielu segumus, 
bērnu rotaļlaukumu, tiks turpināta ap-
gaismojuma izbūve.

2020. gada budžets ir bez deficīta, un 
tā ieņēmumi ir par 1 295 259,00 EUR 
lielāki salīdzinājumā ar 2019. gadu, 
palielinājums saistīts ar grants ceļu 
pārbūves projekta realizāciju 2019. gadā 
(ES fondu projekts).  Salīdzinot ar ie-
priekšējo gadu, izdevumi palielinājušies 
par 207 344,00 EUR. 

Veiksim pasākumus pašvaldības 
sniegto pakalpojumu un funkciju kva-
litātes celšanā, paaugstinot novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti,  izvērtējot 
iedzīvotāju vajadzības.

Kopējie budžeta ieņēmumi  6 318 979 EUR.

Kopējie budžeta izdevumi  5 964 647 EUR.
Informāciju sagatavoja:

Loreta Robežniece, Skrundas novada domes priekšsēdētāja
Ināra Muceniece, Skrundas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja

Iespējams parakstīties 
tautas nobalsošanas ierosināšanai

Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, līdz šā gada 14. 
februārim iespējams parakstīties tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts 
prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””.

Parakstu vākšana notiek:
Pirmdienās 900 - 1300
Otrdienās 1500 -1900
Trešdienās 900 - 1300

Ceturtdienās 1500 -1900
Piektdienās 900 - 1300
Sestdienās 1500 -1900
Svētdienās 900 - 1300

Sīkāka informācija pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā 
https://www.cvk.lv/lv/parakstu-vaksanas/parakstu-vaksana-tautas-nobalso-

sanas-ierosinasanai-par-apturetajiem-likumiem-2020-gads
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ĪSUMĀ
Mobilais mamogrāfs 

Mobilais mamogrāfs Skrundā būs 5. 
martā pie Latvijas aptiekas Kuldīgas ielā 
4. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaici-
nājuma vēstuli no Nacionālā veselības 
dienesta Valsts skrīninga programmas 
ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus 
kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes 
ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, 
kuram NAV līgumattiecību ar Nacio-
nālo veselības dienestu – 2.85 EUR. 
Pierakstīties pa t. 27 86 66 55(lūdzam 
iepriekš sagatavot personas kodu un 
tālruņa numuru). 

Lūdz atnest 
paņemtās grāmatas

Aicinājums Skrundas bērnu biblio-
tēkas lasītājiem un vecākiem. Mēs ļoti 
priecājamies par katru lasītāju, kurš ie-
griežas bibliotēkā, lai paņemtu līdzi kādu 
grāmatu. Pagājušā gadā bibliotēkā ir re-
ģistrēti 519 lasītāji, kas ir ļoti liels skaits 
mūsu mazajai pilsētai. Par to prieks.  
Par nožēlu 107 no šiem lasītājiem nav 
paņemtās grāmatas laicīgi atnesuši at-
pakaļ. Šis fakts ir ļoti neglaimojošs ne 
tikai pašiem aizmāršīgajiem lasītājiem, 
bet arī bibliotēkai. Tāpēc mēs aicinām 
savus lasītājus un viņu vecākus pārskatīt 
grāmatu plauktus, rakstāmgaldus un ci-
tas „slepenas vietas”, kur varētu atrasties 
grāmatas bēgles un  atnest tās atpakaļ uz 
bibliotēku. Paldies par sapratni! Jūsu 
bērnu bibliotēka. T. 63331309. bernu.
biblioteka@skrunda.lv

Autoceļu lietošanas 
nodeva 

Tiem automašīnu vadītājiem, kuru 
transportlīdzekļa pilna masa ir vairāk 
nekā 3 tonnas un kas atbilst N katego-
rijai (paredzēti kravu pārvadāšanai), ir 
jāiegādājas vinjete – nodeva par Latvijas 
galveno un reģionālo autoceļu lietošanu. 
Pērn līdz 8. decembrim ar stacionārajiem 
un pārvietojamiem fotoradariem ir fiksē-
ti 3179 pārkāpēji, kas nav iegādājušies 
vinjeti, savukārt likumsargi ir sastādījuši 
2078 administratīvo pārkāpumu proto-
kolus par autoceļu lietošanu, ja nodeva 
nav samaksāta. Vairāk informācijas 
CSDD mājaslapā.

Par tranzīta ielu 
uzturēšanu 

Izvērtējot 2019. gada nogalē pre-
tendentu iesniegtos piedāvājumus par 
tranzīta ielu ikdienas uzturēšanu Skrun-
das pilsētā 2020. gadā, tika izvēlēts 
saimnieciski izdevīgākais, ņemot vērā 
zemāko cenu. Iepirkuma procedūras 
rezultātā šajā gadā par Skrundas tranzīta 
ielu braucamās daļas ikdienas uztu-
rēšanu gādās VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” (līguma summa 89 998,29 
EUR), savukārt SIA “NJ pakalpojumi” 
(līguma summa 34 617,88 EUR) uzturēs 
tranzīta ielu gājēju celiņus, apstādījumus 
un zaļo zonu. Iepirkumā tika saņemti 
piedāvājumi no trim pretendentiem – 
SIA “NJ pakalpojumi”, VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” un SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība”.

Skrundas pilsētas tranzīta ielas ietver: 
Ventas iela–Liepājas iela 2,060 km 
garumā, kas ir iekļautas valsts galvenā 
autoceļa A-9 Rīga (Skulte) – Liepāja 
posmā no 129,577 km līdz 131,637 
km, un Kuldīgas iela – Raiņa iela 2,205 
km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts 
reģionālā autoceļa P116 Kuldīga-Skrun-
da-Embūte posmā no 35,130 km līdz 
37,335 km.

Darbi veicami pēc 09.03.2010. Minis-
tru Kabineta noteikumiem Nr. 224 „Par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli” un atbilstoši „Valsts autoceļu 
ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās 
specifikācijas” (apstiprinātas ar VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” 2015. gada 11. 
maijā, dokumenti pieejami VAS „Lat-
vijas valsts ceļi” mājas lapā internetā 
www.lvceli.lv).

Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā 

Lielu PALDIES vēlos pateikt iedzīvotājiem, kuri bija iesaistījušies pazudušas 
personas meklēšanā.

Šajā lietainajā ziemā ikdienā tiek sekots līdzi pašvaldības autoceļiem. Nepiecie-
šamības gadījumos ceļi  tiek profilēti, tiek attīrītas ceļmalas no izmestiem gružiem. 
Lai samazinātu atkritumu mešanu zemē pagasta teritorijā, trīs pagasta vietās tika 
izvietoti atkritumu konteineri ar iespēju šķirot atkritumus pēc to kategorijām. Lū-
gums pagasta iedzīvotājiem nemest šķirotos atkritumus šajos atkritumu konteineros. 
No dzīvokļiem šķirotos atkritumus var mest lielajos šķirošanas konteineros, kas ir 
izvietoti Ozolu ielas un Dīķu ielas atkritumu savākšanas vietās. Pagasta iedzīvotāji 
izmantoja iespēju nodot nevajadzīgās un nokalpojošās elektropreces. Pagasta kapsētu 
teritorijās uzstādīti informācijas dēļi. 

Sadarbībā ar tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju uz sarunu bija 
aicināti Nīkrāces pagasta uzņēmēji. Tikšanās mērķis bija vairāk iepazīt vietējos uzņē-
mējus, uzzināt viņu viedokli par sadarbības iespējām. Pārstāvētas bija augļkopības, 
lopkopības, graudkopības, lauksaimniecības, lāzergravēšanas, skaistumkopšanas, 
tūrisma nozares.

Nīkrāces bibliotēkā jaunais gads sācies ar jaunām grāmatām.  Bibliotēkā ciemojās 
mazie bērndārznieki. Janvārī bija apskatāma Irēnas Oses rokdarbu izstāde. Nori-
sinājās lasītāju kluba tikšanās. Par gada labāko grāmatu lasītāju klubā tika atzīta 
Maijas Krekles grāmata “Melanholiskais valsis. Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību”. 

Janvārī tika organizētas sacensības novusā. Dalībnieki bija sabraukuši no apkār-
tējiem novadiem. Par uzvarētāju kļuva mājiniece Biruta Leikarte, otro vietu ieguva 
skrundenieks Sandris Ābols, bet trešo vietu – skrundenieks Sandis Kadakovskis. 
Nīkrāces atpūtas centrā pirmdienās un trešdienās visiem iedzīvotājiem ir iespēja 
piedalīties pilatēs, saieta namā izmantot trenažiera zāli un individuālu treneres 
pakalpojumu intensīvajos treniņos. Otrdienās un trešdienās visiem interesentiem 
ir iespēja trenēties novusā, tenisā, šahā, dambretē un citās galda spēlēs.  
Saieta nama jauniešu centra apmeklētāji radoši veidoja savus zīmējumus, kopā ar 
sociālo darbinieci rosīgi un aktīvi darbojās virtuvē, kur paši mācījās  cept gardas 
pankūkas.

Informāciju apkopoja 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa 

Rudbāržu pagastā
Nupat aizvadīts jau gada pirmais mēnesis. Rudbāržos dzīve rit ierasto gaitu: 

teritorijā turpinās dažādi uzkopšanas darbi. Rudbāržu-Sieksātes ceļa posmā pilnā 
sparā notiek ceļa remontdarbi, tiek padziļināti grāvji grants ceļa posmos. Turpinās 
grants ceļu greiderēšana.  “Latvijas Valsts meži” ir beiguši meža izvešanas darbus 
un sakopuši ceļu Mežuļi-Benķīši.

Janvārī mūsu pagasta teritorijā tika atrastas 3 beigtas mežacūkas. Par šo faktu 
ziņots Valsts Meža dienestam un Dienvidkurzemes PVD. 

19. janvārī kultūras nama zālē noritēja zolītes turnīrs. Piedalījās 16 dalībnieki no 
Saldus, Liepājas, Skrundas, Rudbāržiem, Nīkrāces un Nīgrandes. Savukārt Rudbāržu 
muižas Varoņu zālē interesentus aicinājām uz akustiskās mūzikas koncertu “Ziemas 
stāsti”, kurā piedalījās čelliste Agate Ozoliņa un pianiste Ilze Jaunzeme.

Mēnesis noslēdzās ar fotogrāfa Vladislava Kundziņa fotoizstādes “Skotija – 
latvieša acīm” atklāšanu. Aicinām ikvienu apmeklēt šo izstādi vēl visu februāri.

Izzinošas un praktiski noderīgas grupu nodarbības ilgstošiem bezdarbniekiem 
norisinās projekta “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodroši-
nāšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”  
laikā.  Šo projektu īsteno biedrība “Mini SD”.

Savukārt pagasta bibliotēka savus krājumus ir papildinājusi ar jaunām un inte-
resantām grāmatām.  

Informāciju apkopoja 
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese Ivāne

Raņķu pagastā 
Sākas jauns gads ar jauniem uzdevumiem un izaicinājumiem. Vēl aizvadītā gada 

nogalē ciemojāmies pie senioriem – tiem, kam pāri 80. Gada nogalē un gada sākumā 
vācām vēja izgāztos kokus un nolauztos zarus. Turpinājām mājokļu remontdarbus. 
Siltais laiks ļāva strādāt pie teritorijas sakopšanas. Sakārtojām tukšās kūtiņas. Ceļ-
malas attīrītas no krūmu atvasēm. Problemātiska šobrīd ir grants ceļu uzturēšana, 
jo lietus laikā bedres kļūst dziļākas, taču greiderēšana šajos laika apstākļos nav 
lietderīga. Svaigi greiderēts nepiebraukts segums var radīt vēl sliktākus braukšanas 
apstākļus. Sliktākā stāvoklī ir Smilgu ceļš un Upes ielas sākums. Tiklīdz laika prog-
nozes būs labvēlīgas, lūgsim ceļa uzturētājam uzsākt ceļu greiderēšanu.

Bibliotēkā bija skatāma Brigitas Dumpfas adījumi, un interesenti bija aicināti uz 
lasītāju klubiņa tikšanos. Raņķos pirmos mēģinājumus aizvadījis sieviešu ansamblis. 

Aicinu raņķeniekus pieteikties novada ziemas sporta spēlēm, kā arī sekot līdzi 
afišām un piedalīties pagasta galda spēlēs. 

Paldies visiem, kuri aizvadītajā periodā bijuši aktīvi, atbalstījuši mūsu pasākumus, 
izteikuši ierosinājumus, palīdzējuši darbos! Ceram arī uz turpmāku radošu sadarbību!

Informāciju apkopoja 
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs

Skrundas novada pašvaldības policija 
informē par notikumiem decembrī un janvārī

Saņem informāciju
Decembra sākumā saņemta informācija par kādu sievieti Jaunmuižā, kura basām 

kājām stāvot ceļa malā. Pārbaudot informāciju, ka Skrundā, kādā mājā Kalēju ielā, 
kāds vīrietis neatbild uz telefona zvaniem un klauvējieniem, konstatēts, ka vīrietis 
ir miris. 13. decembrī bijusi sūdzība, ka Skrundā, Amatnieku ielā, kaimiņu mājā no 
skursteņa kūp kodīgi dūmi. 16. decembrī saņemta mutiska sūdzība par kādu auto 
servisu Skrundas pagastā. 27. decembrī saņemta informācija par izmestu meža 
dzīvnieka ādu Nīkrāces pagastā. 2. janvārī saņemts izsaukums uz kādu dzīvokli 
Skrundā, Bērzu ielā, kur kāds vīrietis divas dienas nebija sasniedzams. Iekļūstot 
dzīvoklī, konstatēts, ka vīrietis ir miris. Par kādu mirušu cilvēku Liepājas ielā in-
formācija saņemta arī 24. janvārī. 25. janvārī kāds informējis par nesaskaņotu auto 
stāvlaukumu izveidošanu Skrundā, Saldus ielā.

Pārkāpj noteikumus
Decembra sākumā saņemta mutiska sūdzība par nepieskatītu suni Skrundā, Lielā 

ielā. Suņa īpašnieks noskaidrots. Par novadā klaiņojošiem vai pamestiem suņiem 
sūdzības saņemtas vairākkārt. Informācija par skolniekiem, kuri skolā pārkāpuši 
iekšējās kārtības noteikumus, nodota Valsts policijai. Informāciju, ka kādā daudz-
dzīvokļu mājas pagrabā Sporta ielā tiek pārkāpti ugunsdrošības noteikumi un liela 
daļa pagraba ir piekrauta ar mantām, nodota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam. Jaunmuižā decembrī bija izveidota nesaskaņota apaļkoksnes krautuve. 
16. decembrī sūdzējās par kaimiņa mājlopiem, kuri izbradā īpašumu Skrundas 
pagastā. Kāds jaunietis Skrundas kultūras namā izmetis petardes. Vainīgā persona 
noskaidrota. Decembrī bijusi ar sūdzība par ceļa izmantošanas nesaskaņošanu 
Jaunmuižā. 27. decembrī pie Skrundas kultūras nama sabojāta svētku egle. Vainīgās 
personas tiek noskaidrotas, iesaistīta Valsts policija. 30. decembrī Dzeldā kāds suns 
sakodis sievieti. 9. janvārī Sieksātē bijuši nesaskaņoti šķeldošanas darbi. Vairākas 
reizes sabiedriskās vietās cilvēki atradušies pārmērīgā alkohola reibumā. 23. jan-
vārī Smilgās kāda persona izbērusi dažāda veida atkritumus tam neparedzētā vietā. 
Vainīgā persona tiek noskaidrota.

Risina strīdus
Decembra sākumā bijušas sūdzības par kaimiņu nesaskaņām Sporta ielā. 17. 

decembrī bija izsaukums uz kādu dzīvokli Skrundā, Stacijas ielā, kur kopējās ie-
dzeršanas laikā sieviete vairs nevēlējās doties mājup un sākusi izturēties agresīvi. 
3. janvārī ģimenē radušās nesaskaņas risinātas Skrundā, Lielā ielā. Nākamajā dienā 
- Skrundā, Mazā ielā. 8. janvārī veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar personām 
par naktsmiera traucēšanu Raņķos, Ventas ielā. 16. janvārī bijušas nesaskaņas starp 
jauniešiem Skrundas autoostā.

Atrasts vai pazudis 
5. decembrī uz Skrundas pašvaldības policiju tika nogādāta kādam pazudusi 

bankas norēķinu karte. 6. decembrī saņemta informācija, ka kādai personai pazudusi 
pase. 13. decembrī kādā īpašumā Amatnieku ielā pazudušas desmit vistas. 6. janvārī 
saņemta informācija, kā kādā ģimenē no mājas izgājusi un pazudusi persona. 9. 
janvārī ziņots par kādu pamestu automašīnu Volkswagen Golf.

Sadarbojas ar citiem dienestiem  
10. decembrī palīdzēts organizēt pazudušas personas meklēšanu Nīkrāces pa-

gastā. 13. decembrī Skrundā, O. Kalpaka ielā, kādai sievietei dzīvoklī palicis slikti. 
Lai varētu iekļūt dzīvoklī, tika iesaistīts glābšanas dienests. 16. janvārī Skrundā 
aizturēta kāda persona, kura bija Valsts policijas meklēšanā. 22. janvārī sadarbībā 
ar Skrundas sociālo dienestu apsekota kāda persona Skrundā, Liepājas ielā. Valsts 
policijai palīdzēts kādas personas atrašanā.

Bojā īpašumus
16. decembrī Skrundā, Amatnieku ielā, kāds jaunietis uzvedies neadekvāti un 

sabojājis vairākus svešus īpašumus. Iesaistīta arī Valsts policija. Līdzīgi izsaukumi 
bijuši vairākas reizes. 31. decembrī Valtaiķos izdemolēta kāda māja. Informēta 
Valsts policija. 7. janvārī konstatēts sabojāts īpašums Sieksātē. 11. janvārī Skrundas 
novadā sabojātas vairākas automašīnas, piesaistīta Valsts policija. Sabojāts neap-
dzīvots īpašums Skrundā, Brīvības ielā. 16. janvārī saņemta informācija par kādu 
jaunieti, kurš, iespējams, Skrundā sabojājis vairākus īpašumus. Informācija nodota 
arī Valsts policijai.

Satiksmes negadījumi
17. decembrī netālu no Rudbāržiem uz A9 autoceļa no ceļa bija nobraukusi smagā 

kravas automašīna, kura veda degvielu. 10. janvārī Skrundā, Ventas ielā, notriekts 
meža dzīvnieks.

Pateicība 
6. decembrī Skrundas novada pašvaldības policisti piedalījās Kurzemes reģiona 

pārvaldes Valsts policijas organizētā svinīgā pasākumā, kurā A. Doniņš un Ģ. Mik-
sons saņēma pateicības raktus par veiksmīgu sadarbību ar Valsts policiju.

Informāciju apkopoja 
Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors Ģirts Miksons

Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

Notiks dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa 
ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes 

sabiedriskās apspriešanas sanāksme
2020. gada 14. februārī plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1A), ma-

zajā zālē (1. stāvā) notiks Saldus novada un Skrundas novada īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna 
izstrādes sabiedriskā apspriešana.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts laika periodam no 2020. līdz 2031. gadam. 
Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona 
attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas 
vērtības. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar 
dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” izveidošanas mērķiem, nozīmīgākajām 
dabas vērtībām un tās ietekmējošiem faktoriem, kā arī ar plānotajiem apsaimnie-
košanas pasākumiem. Ar dabas aizsardzības plāna redakciju var iepazīties Dabas 
aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv (sadaļā Tēmas - Sabiedrības 
līdzdalība - Publiski apspriežamie dokumenti), kā arī Saldus novada pašvaldības mā-
jaslapā www.saldus.lv un Skrundas novada pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 2020. gada 17. februārim pieejama  
Skrundas novada domē (Raiņa ielā 11, Skrundā). Rakstiskus priekšlikumus iespējams 
sniegt līdz 2020. gada 17. februārim, adresējot tos plāna izstrādātājam (Daugavpils 
Universitāte, 101. kab., Parādes iela 1a, Daugavpils, LV- 5401 vai uldis.valainis@
biology.lv). 

Izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apmēros
No 1. janvāra spēkā stājušies grozījumi, kas paredz izmaiņas pacientu līdzmaksā-

jumu apjomā, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Visiem 
iedzīvotājiem līdzmaksājumu summas būs samazinātas, izņemot līdzmaksājumu par 
ģimenes ārsta apmeklējumu personām līdz 65 gadu vecumam.

Pacientu līdzmaksājums pie ģimenes ārsta personām no 65 gadu vecuma būs 
1 eiro. Savukārt personām līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu būs 
jāmaksā 2 eiro par vizīti. Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta mājas vizīti 
paliks nemainīgs – 2,85 eiro. Visiem iedzīvotājiem būs samazināti līdzmaksājumi, 
veicot izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu, t.i., 4 eiro, par gultas vietu 
dienas stacionārā – 7 eiro. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu 
ārstniecības iestādēs līdzmaksājums paliek nemainīgs – 10 eiro, savukārt par ār-
stēšanos aprūpes nodaļās vai gultās un no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām 
saslimšanām, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības līdzšinējo 
7,11 eiro vietā pacienta līdzmaksājums būs 7 eiro. Pacienta līdzmaksājums dator-
tomogrāfijas izmeklējumiem bez kontrastvielas ir 14 eiro, ar kontrastvielu – 21 
eiro. Par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu bez kontrastvielas – 28 eiro, 
ar kontrastvielu – 35 eiro. Plašāka informācija par pacientu līdzmaksājumiem, 
pieejama NVD mājas lapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Veselības aprūpes pakalpo-
jumi”– “Pacienta līdzmaksājumi”.
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2020. gada 30. janvāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome lēma par to, ka 20.08.2018. 
noslēgtā līguma Nr. 8.1./26/2018 Par 
būvdarbu izpildi objektā “Skrundas no-
vada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves 
būvdarbu veikšana Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas (LAP) pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros” pirmo daļu, 
iepirkuma Nr. SNP/2018/4, būvdarbu iz-
pildes termiņš tiek noteikts 31.10.2019.

Dome nolēma aktualizēt Skrundas no-
vada attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam rīcības plānu un investīciju plānu.

Dome ar 31.01.2020. izbeidza darba 
tiesiskās attiecības ar Zani BABRI kā 
“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs” vadītāju un ar 03.02.2020. 
“Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs” vadītājas amatā apstiprināja 
Aivitu STAŅEVIČU, nosakot normālo 
darba laiku 40 stundas nedēļā, ar mēneša 
darba algas likmi 1100,00 EUR (viens  
tūkstotis viens simts euro, nulle centi). 
Dome nolēma slēgt vienošanos pie Ai-
vitas Staņevičas darba līguma par sporta 
darba organizatora pienākumu pildīšanas 
beigšanu no 02.02.2020.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma  izmainīt nekustamā 
īpašuma „Upeslīči” Raņķu pagastā ze-
mes vienībai 2,78 ha platībā lietošanas 
mērķi no 0601 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve uz – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, kā arī nekustamā 
īpašuma „Upeskrasti” Raņķu pagastā 
zemes vienībai 3,2 ha platībā lietošanas 
mērķi no 0601 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve uz –0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.  

Dome noteica, ka nepieciešams 
izstrādāt nekustamā īpašuma „Irbes” 
Rudbāržu pagastā zemes ierīcības pro-
jektu zemes vienības sadalīšanas dēļ un 
no nekustamā īpašuma atdalāmai zemes 
vienībai 9,4 ha platībā piešķirt jaunu no-
saukumu “Meža Irbes”, zemes lietošanas 

mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Kaijas” Raņķu pagastā un 
atdalāmai zemes vienībai 11,5 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Vīksnas”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
ar Nīkrāces pagasta zemnieku saim-
niecību “SUDMAĻI” noslēgto Lauku 
apvidus zemes nomas līgumu par zemes 
vienības 2,7 ha platībā nomu nekustama-
jā īpašumā “Jaunlagzdiņi” Nīkrāces pa-
gastā, lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, nosakot zemes vienībai 
nomas maksu gadā 1,5% apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 
28 EUR (divdesmit astoņi euro). 

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
pagarināt Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu par zemes vienības daļas nomu 
nekustamajā īpašumā “Lēnu ganī-
bas” Nīkrāces pagastā 5,0 ha platībā, 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, un uz pieciem gadiem 
pagarināt nomas līgumu par zemes vie-
nības daļas nomu nekustamajā īpašumā 
“Malvīnes” Nīkrāces pagastā 0,75 ha 
platībā, lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Zemes vienībām notei-
ca nomas maksu gadā 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku 
kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro) par 
katru zemes vienību.  

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
pagarināt Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu par zemes vienības daļas nomu 
nekustamajā īpašumā “Krastmalas 9 
aiz veikala”, Nīkrāces pagastā, 1,42 ha 
platībā, lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, un uz pieciem gadiem 
pagarināt zemes nomas līgumu arī par 
zemes vienības daļas nomu nekustamajā 
īpašumā “Krasti”, Nīkrāces pagastā, 0,6 
ha platībā, lietošanas mērķis – 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Zemes vie-
nībām noteica nomas maksu gadā 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 

ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi 
euro) par katru zemes vienību.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
Lauku apvidus zemes nomas līgumus 
privātpersonām mazdārziņiem: par ze-
mes vienības daļas nomu nekustamajā 
īpašumā “Kušaiņi”, Skrundas pagastā, 
0,166 ha platībā; “Dārziņi” Nīkrāces 
pagastā 0,05 ha platībā; “Amoliņi” 
Nīkrāces pagastā 0,08 ha platībā; “Ra-
sas” Nīkrāces pagastā 0,4 ha un 0,425  
ha platībā; “Dārziņi” Nīkrāces pagastā 
0,05 ha platībā; “Dārziņi” Nīkrāces pa-
gastā 0,05 ha platībā; “Tīrumi” Nīkrāces 
pagastā 0,5 ha platībā; “Dārziņi” Nīkrā-
ces pagastā 0,05 ha platībā un “Gāzes” 
Nīkrāces pagastā 0,1 ha platībā. Zemes 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, nosakot zemes vienībai 
nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 3 
EUR (trīs euro) par katru zemes vienību. 

Dome nolēma uz pieciem gadiem iz-
nomāt zemes vienību „Nīkrāces ferma” 
Nīkrāces pagastā 0,5726 ha platībā, 
lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnie-
ciska rakstura uzņēmuma apbūve. Zemes 
vienībai noteica nomas maksu gadā 1,5 
% apmērā no zemes kadastrālās vērtī-
bas, ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit 
astoņi euro). 

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības daļu „Dārziņi” 
Nīkrāces pagastā 0,1750 ha platībā, 
mazdārziņam,  lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, nosakot 
nomas maksu gadā 0,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku 
kā 3 EUR (trīs euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības: „Jauneglīši” 
Rudbāržu pagastā 1,3586 ha platībā, 
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; „Jaunkumšķi” Rud-
bāržu pagastā 3,4 ha platībā, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
nosakot nomas maksu gadā 1,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, ne mazā-
ku kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro) 
par katru zemes vienību.

Dome apstiprināja detālplānojuma 

pirmo redakciju nekustamajam īpašu-
mam Liepājas ielā 41A, Skrundā, kā 
galīgo redakciju un detālplānojuma 
grafisko daļu – teritorijas plānotās 
izmantošanas, apgrūtinājumu un 
inženierkomunikācijas plānu.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
31.10.2019. sēdes (prot. Nr.13, 11.§) 
lēmumu „Par lokālplānojuma izstrādi 
nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 
3 un Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas 
novadā”.

Dome nolēma uzsākt izstrādāt 
lokālplānojumu Ventas upes aizsarg-
joslas noteikšanai Skrundas pilsētā, 
lai grozītu Skrundas novada terito-
rijas plānojuma 2013.-2025. gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 394.1. punktā noteikto 

Ventas upes aizsargjoslu, kā to nosaka 
Aizsargjoslas likuma 7. panta otrās 
daļas 2. punkta a) apakšpunkts.

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome nolēma slēgt deleģēšanas līgu-
mu ar SIA “Skrundas komunālā saim-
niecība” par pašvaldības administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību 
un tās apsaimniekošanu līdz 31.12.2020.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma divām personām anulēt 

deklarēto dzīvesvietu Skrundas pagastā.

2019. gada 27. decembra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma apstiprināt Skrundas 
novada pašvaldības saistošos noteiku-
mus Nr. 21/2019 “Grozījumi Skrundas 
novada pašvaldības 2019. gada 31. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 
„Skrundas novada pašvaldības 2019. 
gada budžets”. Dome apstiprināja Skrun-
das novada pašvaldības amatu sarakstu 
2020. gadam. Dome nolēma nodot Jaun-
sardzes centram, adrese K.Valdemāra 
iela 10/12, Rīga, bezatlīdzības lietošanā 
kustamo mantu līdz 31.12.2020., un slēgt 
līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā. 

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma dzēst sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „INBŪV PRO-
JEKTI” nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu par zemes īpašumu Kalna ielā 
17, Skrundā, 2072,66 EUR (divi tūkstoši 
septiņdesmit divi euro, sešdesmit seši 
centi), no tiem pamatparādu 1060,54 
EUR (viens tūkstotis sešdesmit euro, 
piecdesmit četri centi), nokavējuma nau-
du un soda naudu 1012,12 EUR (viens 
tūkstotis divpadsmit euro, divpadsmit 
centi) par laika periodu no 15.08.2011. 
līdz 27.12.2019.

Dome nolēma dzēst nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādus mirušām personām 
kopsummā 1477,60 EUR (viens tūkstotis 
četri simti septiņdesmit septiņi euro, 

sešdesmit centi), no tiem  pamatparādus 
kopsummā 876,46 EUR (astoņi simti 
septiņdesmit seši euro, četrdesmit seši 
centi), kā arī ar tiem saistīto nokavējuma 
naudu un soda naudu kopsummā 601,14 
EUR (seši simti viens euro un četrpad-
smit centi).

Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda dzīvokli Jubilejas 
ielā 2-3, Rudbāržos, dzīvokli Dārza ielā 
8-7, Skrundā, un dzīvokli Saldus ielā 
8A-8, Skrundā.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Ķepaliņas” Skrundas pagastā un 
atdalāmai zemes vienībai 4,1 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Buciņi”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Reimaņi” Rudbāržu pagastā 
un atdalāmām zemes vienībām 4,1 ha 
platībā un 2,9 ha platībā piešķirt jaunu 
nosaukumu „Danas meži”, zemes vienī-
bu lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Ragāres” Rudbāržu pagastā un 
atdalāmai zemes vienībai 4,9 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Mežāres”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dome uz vienu gadu pagarināja SIA 
“Viesalgi” Pilsētas zemes nomas līgumu 
Nr. 5.13/22 no 28.12.2018. par zemes 

vienību Bānīša ielā 12, Skrundā, 1,3 ha 
platībā, lietošanas mērķis - 1001 – rūp-
nieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 
nosakot zemes vienībai nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR par katru 
zemes vienību.

Dome uz sešiem gadiem pagarināja 
SIA “Laudas AP” Lauku apvidus zemes 
nomas līgumus par zemes vienībām 
Nīkrāces pagastā 3,6 ha un 9,2 platībā – 
“Bērzkroga ferma”, un 1,28 ha platībā 
– “Ojārnieki”, lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Zemes vie-
nībai noteica nomas maksu gadā 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
ne mazāku kā 28 EUR par katru zemes 
vienību. 

Dome uz pieciem gadiem nolēma 
pagarināt zemes Pērkona ielā 11A, 
Skrundā, 0,02 ha platībā nomas līgumu, 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – mazdārziņam, zemes 
vienībai nosakot nomas maksu gadā 0,5 
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
ne mazāku kā 3 EUR.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
Pilsētas zemes Lielā ielā 21B, Skrundā, 
0,06 ha platībā nomas līgumu, lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
– mazdārziņam, nomas maksu gadā no-
sakot 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, ne mazāku kā 3 EUR. 

Dome uz sešiem gadiem pagarināja 

zemnieku saimniecībai “KALNA VEN-
TINIEKI” Lauku apvidus zemes nomas 
līgumus par zemes vienībām Nīkrāces 
pagastā: 0,5 ha platībā – “Bērzkroga 
ferma” un 1,1008 ha platībā – “Skudras”. 
Zemes lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība. Nomas maksa 
gadā noteikta 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28 
EUR par katru zemes vienību. Dome 
nolēma zemnieku saimniecībai “KAL-
NA VENTINIEKI” uz sešiem gadiem 
iznomāt zemes vienību „Stropi” Nīkrā-
ces pagastā 0,2 ha platībā, lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
un nomas maksa gadā 0,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku 
kā 28 EUR. 

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības daļu 0,5 ha 
platībā nekustamajā īpašumā „Pie Jaun-
vanagiem” Rudbāržu pagastā, lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Zemes vienībai nomas maksu gadā no-
teica 0,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR. 

Dome uz pieciem gadiem iznomāja 
zemes vienības daļu 0,01 ha platībā 
nekustamajā īpašumā „Riekstu mājas 
mazdārziņi” Rudbāržos, lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
nosakot nomas maksu gadā 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, ne mazā-

ku kā 3 EUR.
Dome nolēma uz pieciem gadiem 

iznomāt katram ½ domājamo daļu no ze-
mes vienības 0,166 ha platībā Lielā ielā 
2, Skrundā, zem ēkām – lietošanas mēr-
ķis – 0601 – zeme individuālo dzīvojamo 
māju apbūvei, nosakot nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, ne mazāku kā 28 EUR. 

Dome atjaunoja īpašuma tiesības uz 
zemes vienību Klusā ielā 10, Skrundā, 
0,8812 ha platībā.

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome pagarināja pilnvarojuma lī-
gumu ar SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” par Skrundas tirgus kom-
pleksa Ventas ielā 14, Skrundā, kas 
sastāv no zemes gabala 2491 m2 platībā, 
tirgus paviljoniem (42,2 m2 platībā), 
tirgus nojumēm (10 gab.) un tirgus 
kustamās mantas, pārvaldīšanu līdz 
31.12.2020., un nolēma slēgt vienošanos 
pie 17.12.2018. pilnvarojuma līguma Nr. 
8.3/170/2018 par tirgus apsaimniekoša-
nas tiesību nodošanu.

Dzīvokļu jautājumi
Dome divām personām nolēma anu-

lēt deklarētās dzīvesvietas Skrundas 
pagastā.

2019. gada 12. decembra domes ārkārtas sēde
Dome nolēma daļēji atbalstīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzī-

voto vietu likums”, jo uzskata, ka šobrīd spēj efektīvi pildīt pašvaldībai noteiktās 
funkcijas un apmierināt iedzīvotāju vajadzības. Ja, pieņemot jauno Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, tiek ņemti vērā iepriekšminētie riska faktori, 
Skrundas novada pašvaldība jaunizveidotajā novadā ir gatava strādāt kā līdzvērtīgs 
partneris. Skrundas novada dome vienlaikus aicināja: 1) iekļaut likumā punktu, kas 
nosaka, ka apvienojamiem novadiem jāslēdz savstarpēja vienošanās par nākamo 
četru gadu prioritātēm un īstenojamiem projektiem, kas nav maināmi; 2) pārskatīt 
politiskās pārstāvniecības kritērijus atkarībā no iedzīvotāju skaita; 3) paredzēt finanšu 
līdzekļus un sociālās garantijas pašvaldību speciālistiem un darbiniekiem, kas ATR 
rezultātā zaudēs darbu. Pēc Igaunijas piemēra, maksāt atalgojumu 6 mēnešu periodā, 
ja darbiniekiem nav iespējams turpināt darbu jaunizveidotajā pašvaldībā. Šis periods 
dod iespēju speciālistam pārkvalificēties un atrast jaunu darbu.

2020. gada 9. janvāra domes ārkārtas sēde
Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2020 

„Skrundas novada pašvaldības 2020. gada budžets”.
 Dome nolēma virzīt jautājumu par deleģēšanas līguma par pašvaldības 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu 
slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” izskatīšanai Skrundas novada 
domes komiteju apvienotajā sēdē 23.01.2020.

 Dome noteica Skrundas novada pašvaldību, adrese: Raiņa iela 11, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, par parakstu vākšanas vietu no 16.01.2020. 
līdz 14.02.2020. tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi 
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā 
“Par pašvaldībām” atcelšanu.

Skrundas novada pašvaldība paziņo, ka tiek izstrādāts projekts 
“Par individuālās aizsargjoslas noteikšanu valsts aizsargājamam 
kultūras piemineklim Nr. 1262 “Skrundas viduslaiku pils”, 
Skrundas pilsētā, Skrundas novadā”.

Izstrādā projektu
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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

15. februārī pl. 18.00 Skrundas kultūras namā vokālo ansambļu sadzie-
dāšanās koncerts “Mīlestības pieskāriens”. Koncertā piedalīsies Skrundas 
k/n sieviešu vokālais ansamblis “Romance”, vīru vokālais ansamblis “Vecie 
zēni”, Aizputes k/n vīru vokālais ansamblis “Kurši”, Kalvenes pagasta sieviešu 
vokālais ansamblis „Noskaņa”, Kuldīgas kultūras centra vokālie ansambļi “Ka-
rameles” un “Trifeles”, Brocēnu novada kultūras un izglītības centra jauktais 
vokālais ansamblis “Serenādes”, Bikstu pagasta vīru vokālais ansamblis “Opti-
misti”, Gaviezes pagasta jauktais vokālais ansamblis, Vārmes pagasta vokālais 
ansamblis “Atbalss”, Lieģu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Tonuss” un 
Snēpeles pagasta sieviešu un vīru vokālie ansambļi. Ieeja – bez maksas.

3. martā pl. 17.00 Skrundas novada Lēnās, pie Memoriālās sienas, notiks 
piemiņas pasākums, veltīts Kalpaka bataljona vīriem un Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierim, virsleitnantam Paulam Blūmam. Pasākumā piedalīsies Bruņoto 
spēku, zemessardzes un jaunsardzes pārstāvji, NBS orķestris un Skrundas 
kultūras nama vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”. Pasākuma laikā jaunsargi 
nodos svinīgo zvērestu.

7. martā pl. 18.00 Skrundas kultūras namā deju kolektīvu koncerts „Iedejo 
pavasari!”

Rudbāržos
14. februārī pl. 19.00 Rudbāržu kultūras namā amatiermākslas kolektīvu 

dalībnieku koncerts un Rudbāržu amatierteātra “Spēlmaņi” pirmizrāde – Z. 
Pamšes luga “Vīrietis”. Režisore - Mirdza Pilskunga. Koncertā piedalīsies Mārīte 
un Harijs Krūzes un Skrundas k/n VPDK “Ventastega”. Ieeja – bez maksas. Pl. 
22.00 Rudbāržu sporta zālē Mīlestības dienas balle kopā ar grupu “ĒNA”. Ieeja 
–  EUR 5,00. Informācija pa t. 29578722.

8. martā pl. 13.00 Rudbāržu jauniešu centrā (Rudbāržu muižā) Sieviešu die-
nas rotu darbnīca kopā ar Andu Vītolu. Pieteikties līdz 5. martam, zvanot Lienei 
– 29578722 vai Inesei – 26261729). Pl. 18.00 Rudbāržu kultūras namā Valda 
Atāla un Egona Pičnera koncerts “Visskaistākais gadalaiks”. Ieeja – bez maksas.

Nīkrācē 
8. februārī pl. 13.00 Nīkrāces atpūtas centrā Baibas Kvederes foto izstādes 

“Četri gadalaiki” atklāšana un tikšanās ar autori. 
14. februārī pl. 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Līgas Priedes un Vitālija Bog-

danoviča Valentīndienas koncerts “Tikai Tev...”.  Ieeja – bez maksas.
29. februārī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā darbnīca “Katram sava 

šambalas aproce”. Līdzi jāņem pērles savai aprocei. Sīkāka informācija pie 
Ingas Ezerietes.

Raņķos 
22. februārī pl. 20.00 Raņķu pasākumu zālē atpūtas vakars “Nāc un pieradini 

pavasari!”. Koncerta daļā dziedās “Latgales dāmu pops”, ballē muzikants no 
Pāvilostas puses. Balle notiks pie klātiem galdiem. Dalības maksa 8,00 Eur  
(pieteikties un samaksāt līdz 18. februārim, telefons uzziņām 29359243).

8. martā pl. 13.00 Raņķu pasākumu zālē Valdis Atāls un Egons Pičners aicina 
uz Sieviešu dienas koncertu “Visskaistākais gadalaiks”. Ieeja –  bez maksas. 
Pasākuma dienā būs iespējams apskatīt izstādi  “Sievišķīgie vaļasprieki”.

Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centram 
jauna vadītāja

No 3. februāra amatā stājās Aivita Staņeviča, kuru līdz šim zinājām kā Skrundas 
novada sporta darba organizatori. Tagad viņa pieņēmusi jaunu izaicinājumu un 
turpmāk vadīs Skrundas novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centru.

Aivita beigusi Liepājas Universitātes studiju programmu “Kultūras vadība”. Pēdējos 
trīspadsmit gadus  strādājusi  Skrundas novada pašvaldībā, kur viņas pārziņā bija Skrundas 
novada sporta organizatoriskie darbi un pasākumu organizēšana. 

Aivita atzīst: “Man kā Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai galvenie 
uzdevumi būs apkopot Skrundas novada apskates objektus un rast iespēju tūrisma norāžu 
zīmju uzstādīšanai ārpus pilsētas. Turpināšu darbu pie jau iesāktajām idejām - šogad 
plānota Skrundas novada un pilsētas vizuālās identitātes izstrāde, jo mums nav sava 
logo, kas skaidri parāda mūsu novada unikālās vērtības.”

Jaunā Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja atklāj, ka plāno organizēt 
izzinošu pasākumu ”Viena diena Skrundas novadā’’, kurā, izmantojot automašīnu, ik-
vienam būs iespēja daudz pamatīgāk iepazīt Skrundas novadu.  A. Staņeviča uzsver, ka 
viņas uzdevums ir atbalstīt arī uzņēmējus pašvaldības iespēju robežās un gada noslēgumā 
šīs sniegtās atbalsta iespējas gribētu apkopot, jo tikai tad var redzēt patiesos atbalsta 
funkcijas apmērus. 

Informāciju sagatavoja Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada sabiedrisko attiecību speciāliste 

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina 
projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 7.  kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. 
pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģijas īstenošanai. Projektu konkursa 7. kārtā pieejamais finansējums ir 197`080,22 
eiro. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 16.02.2020. līdz 16.03.2020.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:
1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA
1. RĪCĪBA: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Pieejamais finansējums 197`080,22 eiro; atbalsta intensitāte līdz 70%, koppro-

jektam  līdz 80%. Attiecināmā summa vienam projektam – 20 000,00 eiro
7. kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde. 

Projekti, kuros plānota būvniecība, netiks atbalstīti. Atbilstoši MK noteikumu 
Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai 
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” 5. punktā minētajam, iespējamas šādas darbības: 

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšana.

5.1.3. Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārto-
šana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās at-
tīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu 
projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā http://
www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/ ; Lauku atbalsta dienesta 
mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/
leader-pieejas-istenosana-2014-2020/ . 

Kontaktinformācija: 
Administratīvā vadītāja Ieva Birbele, mob. tālr.: 29463295

Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, e-pasts: darisim.pasi@gmail.com

Bibliotēku ziņas
Skrundas bērnu bibliotēka
12. februārī „Bibliotēkas stunda” 

Skrundas vidusskolas „Mākonīšiem”. 
Grāmatu maiņa.

17. februārī „Bibliotēkas stunda” 
Skrundas vidusskolas 1. klasēm. Grā-
matu maiņa.

19. februārī grāmatu maiņa Skrundas 
PII „Liepziediņs”.

19. februārī „Cepamdiena” biblio-
tēkā.

24. februārī „Pārsteiguma lāde” te-
matisks pasākums Skrundas vidusskolas 
2. klašu skolēniem. 

Skrundas pilsētas bibliotēka
26. februārī pl. 13.15 Skrundas 

pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos ar 
dziesminieku, komponistu un izlokšņu 
pētnieku Kārli Kazāku. Pasākumā  stās-
tījums par latviešu valodas daudzveidību 
un dziesmas autora izpildījumā .

Rudbāržu bibliotēka
Līdz 29. februārim  literārā izstāde 

„Mīlestība grāmatu nosaukumos”.
Nīkrāces bibliotēka
Līdz 29. februārim  Ingas Krie-

viņas suvenīru kolekcijas izstāde 
„Tupelītes”.

10. februārī pl.12.00 Lasītāju klubiņa 
tikšanās.

Raņķu pagasta bibliotēka
Līdz 29. februārim  apskatāma foto-

izstāde “Latvijas ainavas Harija Krūzes 
fotogrāfijās”.

19. februārī pl. 15.00 Lasītāju kluba 
tikšanās; tēma: mīļākās bērnības grāma-
tas. Aicināti jauni dalībnieki!

Antuļu bibliotēka
Līdz 1. martam Antuļu bibliotēkā 

jaunmuižnieka Māra Mihailova foto-
grāfiju izstāde.

27. februārī bibliotēkas slēgtas. 
Seminārs Kuldīgas Galvenajā 

bibliotēkā.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
JĀNIS EGLE 08.09.1947. 05.12.2019.

VALDIS ZĪRUPS 12.12.1960. 13.12.2019.

ŅINA KĻJAMA 25.06.1942. 24.12.2019.

ALGIRDDS BRAZDEIĶIS 01.08.1954. 02.01.2020.

MARTA ZĪLĪTE 19.08.1927. 07.01.2020.

ILZE ĀBOLIŅA 16.03.1931. 08.01.2020.

SANDRA REINSONE 27.05.1966. 08.01.2020.

ZINAIDA TILTIŅA 14.02.1926. 16.01.2020.

TEODORS ROGULIS 29.09.1942. 20.01.2020.

ALVĪNE ANNA EMBREKTE 18.11.1928. 19.01.2020.

JĀNIS FOLKHEIMS 25.06.1967. 19.01.2020.

ALDONA LONIJA REINE 14.11.1937. 23.01.2020.

JĀNIS BRŪVERIS 26.02.1953. 27.01.2020.

IDRA ROZENTĀLE 22.09.1934. 29.01.2020.

Novada dzimtsaraksts ziņo
Decembrī un janvārī Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti septiņi jaun-

dzimušie – viens puisītis – otrais ģimenē, un sešas meitenītes - četras pirmdzimtās 
un divas kā trešais bērniņš ģimenēs.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Vēlam augt veseliem un mīlētiem! 
Lai prieks un laime vecākiem viņus audzinot!

Mūžībā aizgājuši 14 novada iedzīvotāji

Pateicība 
Tradicionāli Skrundas multiplās sklerozes slimnieku domubiedru grupa saņēma Zie-

massvētku apsveikumu no Skrundas Maija aptiekas. Tās vadītāja Aiga Zariņa dāvanu 
maisam zem svētku eglītes bija sarūpējusi vitamīnus un omega 3 saturošu produkciju. 
Dāvinājumu šogad atbalstīja arī kompānija Love Your Life. 

Domubiedru vārdā sakot lielu paldies A. Zariņai un Love Your Life, Vita Eglīte. 
Par projektu
Ansambļa “Gudenieku suiti“ vadītāja Lidija Jansone vēlas informēt Skrundas novada 

iedzīvotājus, ka ar LAD un Alsungas novada pašvaldības atbalstu ir īstenots projekts 
“Izstāžu zāles jaunbūve Alsungas novada “Gāčās” suitu kultūras vērtību saglabāšanai 
un popularizēšanai”.

Lepojamies!
29.janvārī Liepājā Skrundas Mūzikas skolas ģitāras klases audzēkņi piedalījās ģitāras 

spēles valsts konkursa II kārtā, kur III vietu ieguva Haralds Kronbergs (sk. A. Miezītis), 
Kārlis Kristiāns Danenbergs (sk. U. Fridrihsons), Rafaels Sikuriņecs, Sabīne Kadakovska, 
Āris Tims, Ieva Rožkalne (sk. N. Rubļevskis).

Skrundas jauniešu 
centrs ziņo

Gada pirmais mēnesis paskrējis ne-
manot! Bet tā jau tas notiek, kad ikdiena 
piepildīta ar aizraujošām lietām, vai ne? 
Un februārī tikai turpināsim uzņemt 
apgriezienus!

No 10. līdz 14. februārim “Karjeras 
nedēļa” –  iespēja “ēnot” jauniešu centra 
darbiniekus, izzināt dažādas profesijas 
un satikt iedvesmojošus cilvēkus.

No 17. līdz 21. februārim - “Šķiro 
viegli”, diskutēsim par atkritumu šķiro-
šanu un svinīgi atklāsim mūsu šķirošanas 
punktu.

No 24. līdz 28. februārim iemēģināsim 
roku dārzniecībā un radīsim katrs savu 
“Pavasari podiņā”.

Seko līdzi informācijai mūsu Face-
book un Instagram kontos!

Informāciju sagatavoja Baiba 
Eversone un Eva Behmane

Satiksmes izmaiņas

Aicinām autovadītājus pievērst 
uzmanību izmaiņām satiksmes 
organizācijā: Stūra ielas posmā (tir-
gus pusē), sākot no A9 šosejas līdz 
Stūra ielas 7. mājas iebrauktuvei, 
izvietota ceļa zīme Nr. 326 “Apstāties 
aizliegts”.

Datums Sacensī-
bu sākums

Sporta disciplīna Sacensību vieta Atbildīgais

9. 02. pl. 10.00 Sacensības novusā 
pāriem (dubultspēles)

Rudbāržu pa-
gasta sporta zālē

Komandu pieteikt Inesei 
Ozoliņai pa t.26261729 vai 
Ilonai Rītiņai pa tel. 26665663 
vai ilona.ritina@inbox.lv

15. 02. pl. 10.00 Sacensības florbolā 
(4+1)

Skrundas vi-
dusskolas sporta 
zālē

Komandu pieteikt Ilonai 
Rītiņai pa tel. 26665663 vai 
ilona.ritina@inbox.lv

22. 02. pl. 10.00 Sacensības dartā Skrundas kul-
tūras namā

Dalību pieteikt sacensību 
dienā

22. 02. pl. 10.00 Sacensības kāršu 
spēlē “Zolīte” koman-
dām. Neatkarīgi no dzi-
muma 4 spēlētāji

Skrundas kul-
tūras namā

Komandu pieteikt Ilonai 
Rītiņai pa tel. 26665663 vai 
ilona.ritina@inbox.lv

29. 02. pl. 10.00 Individuālās sacen-
sības dambretē

Skrundas Jau-
niešu centrā

Dalību pieteikt Ilonai Rīti-
ņai pa tel. 26665663 vai ilona.
ritina@inbox.lv

23. 02. pl. 12.00 Individuālās sacen-
sības šahā

Skrundas Jau-
niešu centrā

Dalību  pieteikt Ilonai Rīti-
ņai pa tel. 26665663 vai ilona.
ritina@inbox.lv

7. 03. pl. 10.00 Klasiskais volejbols 
vīriešiem, sievietēm.

Skrundas vi-
dusskolas sporta 
zālē

Dalību  pieteikt Ilonai Rīti-
ņai pa tel. 26665663 vai ilona.
ritina@inbox.lv

Skrundas novada ziemas sporta spēles

Nodarbību cikls - Veselīga uztura apmācības 
“Dzīves skoliņa” (t.29427990)

Skrundas novada pašvaldība līdz 4. jūnijam realizē ES fonda projektu “Veselības 
veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” Nr.9.2.4.2/16/I/039. Nodarbības 
notiks Skrundas jauniešu centrā, Lielā ielā 1 a no pl.10.00 līdz 12.00, uz tām aicinātas 
māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem. 12. februārī tēma “Maize un maizītes”, 19. 
februārī - “Skābpiena produktu daudzveidība”, 26. februārī – “Kas ir subprodukti 
un ko no tiem var pagatavot?”.


