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Labdien, lasītāj!

Zane Eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja

Aktualizē atkritumu apsaimniekošanas jautājumu
Skrundas novada pašvaldība, SIA 

“Skrundas komunālā saimniecība” 
un pašvaldības policijas darbinieki 
oktobrī daudziem iedzīvotājiem ir 
snieguši informāciju, atbildējuši uz 
jautājumiem par dažādiem ar at-
kritumu apsaimniekošanu saistītiem 
jautājumiem. Lai arī noteikumi, 
kādus atkritumus drīkst likt sadzīves 
atkritumu konteineros, kādus šķiroto 
atkritumu konteineros, ir spēkā jau 
daudzus gadus, ne visi par to informē-
ti. Tāpat noteikumi paredz, ka katram 
mājas īpašniekam ir nepieciešams 
līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

K a s  r e g u l ē  a t k r i t u m u 
apsaimniekošanu Skrundas 
novadā?

Lai skaidrotu iedzīvotājiem jau-
tājumus par atkritumiem, ir izdots 
normatīvais akts- Saistošie noteikumi 
Nr. 23/2010 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Skrundas novadā”, kas 
publicēti 2011. gada 4.novembra Skrun-
das novada informatīvajā izdevumā, kā 
arī Skrundas novada mājas lapā. 

Vai man ir jāuzrāda līgums par 
atkritumu apsaimniekošanu?

Atkritumu apsaimniekošanas līguma 
sagatavošanas, kā arī izpildes un kon-
troles vajadzībām personas pienākums 
ir sniegt atkritumu apsaimniekotājam 
vai pašvaldībai (pēc tās pieprasījuma) 
nepieciešamās ziņas par radīto atkritu-
mu daudzumu un sastāvu, informāciju, 
kas ietver apsaimniekojamajā īpašumā 
dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un tajā 
veiktās komercdarbības (saimnieciskās 
darbības) raksturojošos lielumus, citu 
informāciju, kas attiecas uz atkritumu 
apsaimniekošanu, kā arī sniegt ziņas 
par jebkādām izmaiņām par šiem jau-
tājumiem.

Ikvienas fiziskas vai juridiskas perso-
nas, kura iegūst īpašumā vai valdījumā 
nekustamo īpašumu, kurā ir vai tiks ra-
dīti atkritumi, veikta to pārkraušana, pār-
vadāšana, sajaukšana vai citas darbības, 
kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un 
īpašības, pienākums ir ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā noslēgt līgumu ar atkritu-
mu apsaimniekotāju vai pašvaldību par 
atkritumu apsaimniekošanu. 

Ja īpašumā dzīvoju periodiski, 
vai man arī jāslēdz līgums?

Jā, jums ir jāslēdz līgums par atkritu-
mu apsaimniekošanu.

Nekustamajos īpašumos vai lietoju-
mos, kuros pastāvīgi netiek radīti atkri-
tumi, līgumā par atkritumu izvešanu var 

noteikt citu atkritumu izvešanas biežumu 
atkarībā no radīto atkritumu daudzuma 
un to īpašībām.

Vai mani var sodīt?
Atbildība par šo noteikumu pārkāpu-

miem noteikta un soda sankcijas tiek 
piemērotas pēc Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 75.panta.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu 
protokolu par šo saistošo noteikumu 
pārkāpumiem ir tiesīgi:

• Skrundas novada pašvaldības 
izpilddirektors,

• Policijas darbinieki.
Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem 

izskata normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

SIA “Eko Kurzeme” ir nodevusi 
Skrundas novada pašvaldības rīcībā 
informāciju par mājsaimniecībām un 
personām Skrundas novada teritorijā, 
kas ir  noslēgušas līgumus par atkritumu 
apsaimniekošanu. Skrundas novada paš-
valdības policija sistemātiski veic to ad-
rešu un mājsaimniecību apsekošanu, kas 
nav noslēgušas līgumus, lai noskaidrotu 
situāciju un nepieciešamības gadījumā 
sastādītu administratīvo protokolu.

Administratīvā soda samaksa neat-
brīvo šo noteikumu neievērotāju no 
pārkāpuma novēršanas un materiālās 
atbildības.

Vai var pieprasīt paaugstinātu 
maksu par atkritumiem?

Ja atkritumu tvertņu īpašnieks vai 
lietotājs nav ievērojis tvertņu lietoša-

nas prasības, kas noteiktas līgumā par 
atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu 
apsaimniekotājam ir tiesības noteikt 
paaugstinātu samaksu par tajās ievietoto 
atkritumu izvešanu.

Ko nedrīkst ievietot sadzīves 
atkritumu konteineros?

Atkritumu tvertnēs, kas paredzētas sa-
dzīves atkritumu savākšanai, nav atļauts:

• iepildīt kvēlojošus, degošus, 
ugunsnedrošus un eksplozīvus 
atkritumus, šķidrus, infekcijas 
slimības izraisošus un citus cilvē-
ku dzīvībai un veselībai bīstamus 
atkritumus;

• ievietot lielgabarīta atkritumus 
(mēbeles, iepakojumus u.c. 
priekšmetus, kā arī ielu saslau-
kas, lapas, smiltis, zarus), būv-
niecības materiālus, rūpniecības, 
citus ražošanas atkritumus un tos 
dedzināt;

• cieši sablīvēt, ieskalot vai iesal-
dēt atkritumus.

Ko drīkst ievietot šķiroti atkritumu 
konteineros?

 Dzeltenai konteiners -Papīra/ kar-
tona/ plastmasas (PET dzēriena pudeļu) 
konteiners

Drīkst mest: dažādu iepakojumu no 
kartona un papīra, piemēram, kurpju 
kastes, brokastu pārslu kārbas, avīzes, 
žurnālus, biroja papīru, grāmatas bez 
vākiem. Tīras, sausas sulas un piena 
pakas, plastmasas (PET) dzērienu un 
pārtikas eļļas pudeles, sadzīves ķīmijas 

plastmasas (HDPE ) pudeles.
Nedrīkst mest: slapjus, netīrus ma-

teriālus, vinila tapetes,  vienreizējās 
lietošanas traukus, čipsu pakas, saldē-
juma papīru, olu trauciņus, vienreizējās 
lietošanas traukus, jogurta, krējuma un 
margarīna trauciņus, ar pārtikas produk-
tiem pildītus iepakojumus, rotaļlietas, 
sadzīves priekšmetus, putuplastu, pu-
deles, kurās bijuši šķīdinātāji vai citas 
ķīmiskas vielas.

Zaļais zvanveida konteiners -Stikla 
konteiners

Drīkst mest: stikla burkas, pudeles. 
Nedrīkst mest: netīru stikla taru, spo-

guļu stiklu, stikla un keramikas traukus, 
automašīnu stiklu un pudeles, kas satur 
plastmasas piemaisījumu, tās jāmet 
sadzīves atkritumu konteinerā.

Ko darīt ar lapām?
Bioloģiski noārdāmos atkritumus 

kopā ar citiem „zaļajiem” (lapas, zari, 
koksnes atkritumi un citi) atkritumiem ir 
atļauts kompostēt sava nekustamā īpašu-
ma vai lietojuma teritorijā vai  sazināties 
ar SIA “Skrundas komunālā saimniecī-
ba” par bioloģiski noārdāmo atkritumu 
nogādāšanu tiem paredzētajā vietā.  

Kur likt lielgabarītu atkritumus?
Skrundas novada pašvaldība reizi 

gadā (pavasarī) akcijas veidā organizē 
lielgabarītu atkritumu savākšanu vairā-
kos punktos Skrundas novada teritorijā. 

Informāciju sagatavoja 
Zane Eglīte, 

Attīstības nodaļas vadītāja 

Šķirojot atkritumus, mēs:
Atkritumus pārvēršam par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti jau izstrādājumu pagatavošanā;
Taupām dabas resursus, saglabājot naftas produktus, koksni un citus resursus nākamajām paaudzēm, kā arī ievērojami 

samazinot ūdens un energoresursu patēriņu;
Ietaupām vietu atkritumu poligonos - lai noglabāt varētu tikai tos atkritumus, kurus tiešām vairs nav iespējams 

pārstrādāt atkārtoti;
Ietaupām savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc un pārstrādā bez maksas, savukārt nešķiroto sadzīves atkritumu 

izvešanas un apglabāšanas tarifs ar katru gadu pieaug;
Saudzējam vidi un ekoloģiju, jo atkritumi, nonākot dabā vai tiekot nepareizi utilizēti (piemēram, sadedzinot ugunskurā), 

rada nozīmīgu piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai;
Padarām dabu ap mums skaistāku - bez ceļmalā nomestām pudelēm vai krūmu zaros iestrēgušiem polietilēna 

maisiņiem;
Lai sāktu šķirot atkritumus, nav nepieciešamas nekādas investīcijas vai mājokļa pārplānošana. Visus šķirotos atkritumus 

- otrreizējās izejvielas - var vienkārši vākt atsevišķos maisos vai atsevišķās urnās, kas periodiski tiek iztukšotas. Uzsveram, 
ka otrreizējām izejvielām ir jābūt tīrām - izskalotām - plastmasas pudelēm, tetrapakām saplacinātām, līdz ar to nekādas 
nepatīkamas smakas, smērēšanās vai citas nevēlamas blakusparādības neradīsies.

Vēl tikai gads, un visa Latvija 
svinēs savu simto pastāvēšanas 
gadadienu. Nākamais gads būs 
bagātīgs ar krāšņiem simtgades 
pasākumiem un Dziesmu un 
deju svētkiem. Līdz ar valsts 
dzimšanas dienas svinībām 
novembrī mēs godinām tos 
Skrundas novada iedzīvotājus 
vai šeit strādājošos, kas devuši 
pievienoto vērtību šai vietai, šai 
valstij. 

Simts - tas ir daudz vai maz… 
Noiet simt metru nav daudz.  
Izdarīt simt labu darbu – daudz!? 
Ja katrs Latvijas un Skrundas 
novada iedzīvotājs nākamajā 
gadā apņemtos izdarīt simt 
labu darbu, tad mazi un lieli 
darbi veidotu milzīgu pozitīvu 
enerģi ju  kā dāvanu mūsu 
valstij. Uzskatu, ka tikai dodot 
un daloties ar to, kas tev ir - 
zināšanas, padoms, prasmes, 
pozitīvas emocijas, prieks, 
pieredze, arī pat materiālās 
vērtības, tu iegūsti. Mums ir 
pieredze došanā, dāvināšanā, 
jo pirms gada bija mazs treniņš, 
kad aicinājām iedzīvotājus 
par godu Skrundas pilsētas 
divdesmitgadei paveikt divdesmit 
labu darbu Skrundai un novadam. 
Vajag tik turpināt! Man ir patiess 
prieks par iestāžu, uzņēmēju, 
nevalstisko organizāciju un 
iedzīvotā ju atsaucību š im 
aicinājumam, ieguldīto laiku, 
izdomu un pozitīvām domām, 
ko viņi deva, radīja. Tie mazie 
darbi veidoja dāvanu Skrundas 
pilsētai, novadam, valstij.

Cik bieži jādara labi darbi?  
Un kas ir labs darbs? Tas lai 
paliek katra cilvēka ziņā, bet, 
matemātiski rēķinot, katru trešo 
dienu mums būtu jāpaveic kāds 
labs darbs, lai gada laikā ar 
prieku un pozitīvām emocijām 
bez apgrūtinājuma un steigas 
paveiktu simt labu darbu. Es 
pieļauju, ka ir cilvēki, kas teiktu - 
kāpēc man kas labs jādara valstij, 
tā par mani nerūpējas, nesniedz 
man nepieciešamu atbalstu? Bet 
ko Tu pats esi devis šai valstij, 
dzimtajai pilsētai vai vietai, ko 
dēvē par mājām? Ko Tu esi devis 
pats sev?
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā oktobrī paveiktais 

Oktobris Nīkrāces pagastā bija ļoti darbīgs. Komunālā saimniecība sadarbībā ar 
Nīkrāces pakalpojuma pārvaldi aicināja iedzīvotājus uz iedzīvotāju sapulci, kurā 
tika pārrunāts par atkritumu šķirošanas problēmām, tāpat tika sniegta atkārtota 
informācija par komunālās saimniecības sniegtajiem pakalpojumiem.

“Labo darbu nedēļas” ietvaros no 16. līdz 20. oktobrim Nīkrāces pakalpojumu 
pārvalde aicināja iedzīvotājus piedalīties kapu uzkopšanas talkās, kas notika Purv-
kroga, Lēnu baznīcas, Miera, Tukuma, Priednieku,  Līgutu un Nīkrāces kapos.  
Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās “Labo darbu nedēļā”!

Ir pabeigti saieta nama fasādes remontdarbi. Atpūtas centram ir  atjaunota nojume 
un ārējās ārdurvis, kā arī  ir sakārtota atpūtas centra terase. Ir pabeigts kosmētiskais 
remonts Nīkrāces pagasta veselības aprūpes punktā. 

Nīkrāces atpūtas centrā no 3.-27.oktobrim bija skatāma Skrundas mākslas studijas 
darbu izstāde enkaustikas tehnikā. 7.oktobrī notika radošā darbnīca “Savādākas 
lelles”. 21.oktobrī notika Senioru vakars. Seniorus pasākumā priecēja Vaiņodes 
amatierteātris „Kuratieši” ar A. Niedzviedža komēdiju „Trīsarpus atraitnes”. No 23.- 
27.oktobrim projekta  ietvaros „Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 
1.kārtā” notika Veselības nometne bērniem vecumā no 7-10 gadiem.

Nīkrāces pamatskolā skolēni un skolotāji piedalījās  “Labo darbu nedēļā”, kur 
devās palīdzēt vientuļo pensionāru sētās grābt lapas, kā arī palīdzēja grābt lapas 
Purvkroga un Priednieku kapos. Nīkrāces pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem 
un skolotājiem piedalījušies Siguldas pusmaratonā un taku skrējiena seriāla ”Stirnu 
buks 2017” Liepājas Karostas posmā. Nīkrāces pamatskola piedalījās  arī Vides izglī-
tības fonda rīkotajā rudens starptautiskajā kampaņā “Āra izglītības diena” (Outdoor 
Classroom Day)! Spītējot nelabvēlīgiem laika apstākļiem, skolēni izmantoja iespēju 
pavadīt laiku svaigā gaisā un radoši izmantot tuvējā apkārtnē pieejamos resursus 
mācībās. Piedalījās Skrundas novada sporta organizatoru organizētajos Eiropas 
sporta nedēļas pasākumos.

Noslēdzies biedrības „Ventas krasti” projekts „Čaklie pirkstiņi Nīkrācē!”. Pro-
jekta finansējumu biedrība saņēma no Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas 
“Pats savam saimes galdam”. 25. oktobrī Bulduru Dārzkopības vidusskolā pulcējās 
tās 15 organizācijas, kuru vadībā grūtībās nonākušās ģimenes 21 novadā saņēma 
sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus, lai pašu rokām veiktu zemkopības 
darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam. Zemkopības darbos iesaistījās 
436 ģimenes, aptverot 1581 cilvēku, no tiem 778 bērnus.

Īstenots projekts „Otra iespēja”, kas tika atbalstīts projekta konkursā „Mēs Skrun-
das novadam”, kuru realizēja neformālā iedzīvotāju grupa. Projekta laikā Nīkrāces 
pagasta iedzīvotājiem izveidots lietoto apģērbu un sadzīves preču maiņas punkts.

9.novembrī Nīkrāces atpūtas centrā pl.14.00 notiks Dzintras Liekmanes grāmatas  
„Nīkrāce cauri gadsimtiem” atvēršanas svētki. 11. novembra vakarā iedzīvotāji tiek 
aicināti aizdedzināt svecītes Lēnās pie O. Kalpaka bataljona cīnītāju piemiņas sienas.  
18.novembrī apsveiksim Latviju 99 gadu jubilejā un parādīsim, ka esam aktīva, stipra 
un varoša tauta! Sāksim dienu aktīvi un kopīgi izskriesim Latvijas kontūru Nīkrāces 
pagastā. Pulcēsimies Nīkrāces pamatskolas sporta laukuma teritorijā ap pl.11.45, 
lai pl.12.00 varam sākt skrējienu „Izskrien Latviju Nīkrācē!”. Trases garums 2.250 
kilometri. Pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā - patriotiska, muzikāla dzejas programma 
“Paauklē, saulīt, manu zemīti!”. Aicinām iedzīvotājus pirms pasākuma aizdegt savas 
gaišās domas sveci tradicionālajā “Labo domu stundā” pie Nīkrāces atpūtas centra. 

Informāciju apkopoja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā oktobrī paveiktais 
Oktobra lapu krāšņumu traucēja izbaudīt lietainais un drēgnais laiks, kas kavēja 

arī ikdienas rudens darbus. Starp lietus periodiem paspējām nopļaut ceļmalas un 
nogreiderēt pagasta ceļus. Ir pabeigti projektā “Mēs savam novadam” plānotie 
darbi Sudmalnieku birzī. Daudzi jau iemēģinājuši “viena ceļa” labirintu, līdzsvara 
un veiklības elementus. Tiek koptas kapsētas, jo drīz jau klāt svecīšu vakars, kas 
Raņķu kapsētās plānots 25.novembrī. 

Raņķu seniori tikās atpūtas vakarā. Savukārt jaunākā paaudze skolas brīvlaikā 
piedalījās veselības nometnē.

Jākrāj spēki sporta spēlēm, kuras tradicionāli sāksies ar Lāčplēša dienai veltītajām 
aktivitātēm. Šogad šajā pasākumā plānojam jaunus spēļu elementus. 

Raņķu pasākuma zālē oktobrī skatāmo kuldīdznieka Kārļa Dazarta gleznu izstādi 
novembrī nomainīs Skrundas mākslas studijas dalībnieku darbi, kuri veidoti netra-
dicionālā tehnikā. Aicinām raņķeniekus izvērtēt savu līdzcilvēku devumu pagasta 
dzīvē, jo no 1.novembra katrs var izteikt priekšlikumus, kuriem pagasta iedzīvotājiem 
pateikt paldies par labiem darbiem, palīdzību un atsaucību. Paldies teiksim Latvijas 
dzimšanas dienai velītajā 18.novembra pasākumā.

Informāciju apkopoja Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Par adresācijas 
noteikumiem

2015.gada 8.decembra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.698 „Adre-
sācijas noteikumi” 14.pukta prasības 
nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju 
daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai 
zemes vienībai vai ēkai piešķir nu-
muru ar piesaisti ielas nosaukumam. 
Pamatojoties uz iepriekš noteikto, 
Skrundas novada domes novembra 
sēdē tiks skatīts jautājums par adrešu 
maiņu Kušaiņu, Jaunmuižas, Cieceres, 
Rudbāržu, Raņķu un Sieksātes ciemos 
esošiem nekustamajiem īpašumiem ar 
piesaisti ielām. Sīkāka informācija pie 
zemes lietu speciālista N.Danenberga, 
tālr. 63350464, normunds.danenbergs@
skrunda.lv.

Atvērto durvju 
dienas

Skrundas novada pašvaldības aģen-
tūra “Sociālais dienests” aicina uz info 
un atvērto durvju dienām. Info dienas 
notiks 13.novembrī pl.17.00 Nīkrāces 
pagasta pārvaldes atpūtas centrā; 15.no-
vembrī pl.16.00 Raņķu pagasta pāŗval-
des aktu zālē; 27.novembrī pl.17.00 
Skrundas kultūras nama mazajā zālē; 
29.novembrī pl.16.00 Jaunmuižas 
pamatskolā; 30.novembrī pl.17.00 
Rudbāržu pagasta pārvaldes aktu zālē.  
plkst.17,00

Atvērto durvju dienas pie sociālajiem 
darbiniekiem visā novadā rīkojam no 6. 
līdz 10.novembrim!

Izsolīs nomas 
tiesības Dzeldā

Skrundas novada pašvaldība (Raiņa 
iela 11, Skrunda, Skrundas novads), 
pamatojoties uz 20.10.2017. pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas lēmumu (prot. 2.1.1/18), or-
ganizē pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces 
pagastā, kadastra Nr. 6268 003 0151 001 
ar kopējo platību 26,5 m2, telpas Nr.1 
nomas tiesību izsoli. Izsoles nosacītā 
cena par 1 m2 ir EUR 0,43 (četrdesmit 
trīs centi).Izsoles laiks 23.11.2017. 
pl.10.00. Izsoles vieta – Skrundas no-
vadā, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles 
dalībnieku reģistrācija līdz 22.11.2017. 
pl.16.00.Izsoles veids- mutiska izsole ar 
augšupejošu soli. Savukārt pamatojoties 
uz 10.10.2017. pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un iznomāšanas komisi-
jas lēmumu (prot. 2.1.1/17), organizē 
pašvaldības nekustamā īpašuma nomas 
tiesību izsoli: Centra Garāžas Nr. 8, 
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, kadastra 
numurs: 6268 003 0152 006. Sākotnējā 
cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit 
centi) bez PVN. Izsoles laiks 16.11.2017. 
pl.10.00.Izsoles vieta – Skrundas no-
vadā, Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles 
dalībnieku reģistrācija līdz 15.11.2017. 
pl.16.00. Izsoles veids- mutiska izsole 
ar augšupejošu soli.

Sācies čempionāts 
volejbolā

Volejbola tradīcijas Skrundā vienmēr 
ir bijušas stipras un noturīgas. Viens no 
spilgtiem piemēriem ir Skrundas atklā-
tais čempionāts volejbolā vīriešiem, kurš 
oktobrī iesācies jau astoņpadsmito reizi. 
Šogad deviņas komandas cīnīsies par 
čempiona titulu. Prieks, ka komandas 
uz Skrundu brauc spēlēt no Dunalkas, 
Īvandes, Saldus, Brocēniem un, protams, 
arī četras vietējās komandas. Skrundas 
čempionāts atšķiras no citiem ar to, 
ka tajā starp pieredzējušām volejbola 
komandām pieredzi gūst arī jauniešu 
komandas no Kuldīgas sporta skolas 
filiāles Skrundā. Tā tas ir bijis vienmēr, 
un tāpēc jo īpašs gandarījums, ka šiem 
jaunajiem volejbolistiem pēc kāda laika 
izdodas kļūt arī par Skrundas čempio-
niem. Nākamās sacensības jau 4. novem-
brī plkst. 10.00. Nāc un atbalsti savējos!

Iepazīst sociālos 
uzņēmumus Armēnijā

Cik daudz Tu zini par sociālo uzņēmējdarbību? Kādi ir sociālās uzņēmējdarbības 
principi un mērķi? Ko nozīmē “sociāls” sociālās uzņēmējdarbības jēdzienā? Kas 
jādara, lai sāktu sociālo uzņēmējdarbību? Kas NAV sociālā uzņēmējdarbība?

Lai iegūtu plašāku izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, 2017.gadā no 9. līdz 18. 
oktobrim 27 dažādu jomu speciālisti no 11 valstīm - Gruzijas, Armēnijas, Ukrainas, 
Latvijas, Lielbritānijas, Austrijas, Polijas, Moldovas, Nīderlandes, Baltkrievijas un 
Itālijas - tikās Armēnijā (Aghveran), lai starptautiskā apmācību kursā “Transcen-
ding the reality and progress” gūtu plašāku izpratni par sociālās uzņēmējdarbības 
principiem, kas noderētu ikdienas darbā, sekmējot jauniešu aktīvāku iesaisti ne vien 
kopienas norisēs, bet arī sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā jo īpaši vietējā mēro-
gā. Starptautiskajās jaunatnes darbinieku apmācībās Armēnijā, kas tika realizētas 
pateicoties  Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ ‘’ finansējumam, Latviju 
pārstāvēja trīs  Skrundas novada  jaunatnes un sociālās jomas pārstāves. 

Sociālo uzņēmējdarbību definēt nav viegli - ne Eiropā, ne pasaulē nepastāv vie-
notas definīcijas vai vienotas izpratnes par sociālās uzņēmējdarbības ietvaru, toties 
ir divi galvenie kritēriji:  tā ir uzņēmējdarbība un šai uzņēmējdarbībai ir sociālais 
mērķis. Nedz pasaulē, nedz Latvijā nepastāv vienota metodika sociālās ietekmes 
novērtēšanai, taču ir vairāki plaši lietoti sociālās ietekmes izvērtēšanas rīki.Sociālā 
ietekme ir sociālo uzņēmēju veiktās pozitīvās pārmaiņas, ko var izteikt izmērāmos 
kvantitatīvajos vai kvalitatīvajos datos.

Pirmais, kurš jebkad definēja sociālo uzņēmējdarbību, bija Muhammads Yunus 
(Muhammad Yunus) sociālais uzņēmējs no Bangladešas.  Muhammads Yunus  ir 
Grameen Bankas dibinātājs un Nobela miera prēmijas laureāts, kurš forumulēja 7 
sociālās uzņēmējdarbības principus, kas ir pamatā lielākajai daļai šobrīd Eiropā un 
pasaulē izmantotajām sociālās uzņēmējdarbības definīcijām:

• Biznesa mērķis ir nevis maksimāli nopelnīt, bet novērst/risināt nabadzību 
vai kādu citu sociālu problēmu.

• Finansiāla un ekonomiska ilgtspēja.
• Investori saņem atpakaļ tikai savu ieguldījumu, bez procentiem.
• Kad investīcijas ir atmaksātas, uzņēmuma peļņa tiek izmantota tālākai attīs-

tībai un sociālās problēmas risināšanai.
• Atbildīga attieksme pret vidi.
• Darbaspēks saņem darba tirgum atbilstošu atalgojumu un labākus darba 

apstākļus.
• ...un dara darbu ar prieku!
Zīmīgi, ka apmācību norises laikā Latvijā 12.oktobrī Saeimā tika pieņemts ‘’Soci-

ālā uzņēmuma likums’’, kura mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un sekmēt 
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju nodarbinātību. Likums dos tiesisko 
ietvaru, paredzot gan kritērijus sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, gan kārtību, kā 
valsts atbalstīs šāda veida uzņēmējdarbību. Likums stāsies spēkā 2018.gada 1.aprīlī 
un sociālā uzņēmuma statusu varēs iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas 
īsteno radošu saimniecisko darbību ar labvēlīgu sociālo ietekmi, piemēram, sniedz 
sociālos pakalpojumus, veido iekļaujošu pilsonisko sabiedrību, veicina izglītību, 
atbalsta zinātni, strādā pie vides aizsardzības un saglabāšanas, nodrošina dzīvnieku 
aizsardzību vai veicina kultūras daudzveidību.

Svarīgi ir zināt, kas NAV sociālā uzņēmējdarbība: 
• Sociālā uzņēmējdarbība NAV tradicionālo uzņēmumu sociālā korporatīvās 

atbildības aktivitātes. Piemēram, bankas īstenota izglītības programma nav 
sociālā uzņēmējdarbība, ja vien, protams, tā netiek īstenota un veikta atse-
višķa, nodalīta, finansiāli un saturiski neatkarīga uzņēmuma veidā.

• Sociālā uzņēmējdarbība NAV labdarība, kad kaut kas tiek kādam atdots vai 
dots bez maksas, par brīvu.

• Sociālā uzņēmējdarbība NAV valsts un pašvaldības sociālās palīdzības 
aktivitātes.

Latvijas pārstāves  starptautiskās apmācībās ieguva būtisku pieredzi, kas tiks 
izmantota ikdienas darbā. Ikvienam projekta dalībniekam bija iespēja mācīties ne 
tikai no profesionāliem apmācītājiem – treneriem, bet arī no ikviena dalībnieka 
-  dažādu jomu speciālistiem. Neskatoties uz to, ka katrs mēs esam vienreizējs, ar 
savu skatījumu uz pasauli, apmācību noslēgumā bija skaidri redzams, ka mums ir 
arī kopīgs mērķis – padarīt pasauli labāku! 

Projekta laikā liels uzsvars tika likts uz praktisku darbošanos, rūpīgi strādājot pie 
prototipa – parauga izstrādes, pārliecinot pārējos apmācību dalībniekus par sava 
sociālā uzņēmuma biznesa ideju, dzīvotspēju. Kā papildus instrumenti, kas gūti 
apmācību laikā, minami rīki finansējuma piesaistei (piemēram, pūļa finansējums, 
dažādu fondu piedāvātie granti).

Starptautisko apmācību dalībnieki Armēnijā apmeklēja arī trīs sociālos uzņē-
mumus, kuri veiksmīgi darbojas un ar savu darbību ir pierādījuši, ka šis ir lielisks 
instruments, lai risinātu virkni sociālo problēmu.

Starptautiskās jaunatnes darbinieku apmācības “Transcending the reality and 
progress” tika realizētas  Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA1  finan-
sējuma  ietvaros. Erasmus+ neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku 
profesionālajai attīstībai ir projekti, kas ietver sevī neformālās izglītības aktivitātes 
jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai. Tā ir iespēja jaunatnes darbā iesais-
tītajām personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, 
papildināt zināšanas kādā ar jaunatnes darbu saistītā jomā, uzlabot prasmes un 
iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus 
sadarbības tīklus. Programma “Erasmus+” tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra 
līdz 2020. gada 31. decembrim.

Paldies biedrībai “DONUM ANIMUS” un personīgi tās vadītājai Sintijai Bernavai 
par sniegto iespēju būt daļai no šīm starptautiskajām apmācībām,  gūstot nozīmīgas 
zināšanas un prasmes turpmākai dzīvei.

Informāciju apkopoja Skrundas novada pašvaldības 
jaunatnes darbinieces Eva Behmane un Baiba Eversone



2017.gada 3.novembris 3SKRUNDAS NOVADSwww.skrundasnovads.lv

SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA

2017.gada 26.oktobra domes sēde

Dome apstiprināja maksu 2.42 EUR 
(divi euro, četrdesmit divi centi) ar PVN 
(pamatsumma 2.00 EUR un PVN 0.42 
EUR) par 1 kalendāru.

Dome mainīs Skrundas novada paš-
valdības  amatu sarakstā amata nosau-
kumu „Metodisko apvienību vadītājs” 
(kopā 0.8 darba slodzes) uz „Mācību 
jomas konsultants” (kopā 0.65 darba 
slodzes) ar 2017.gada 1. novembri.

Dome izdarīja Skrundas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Liepziediņš” noliku-
mā (apstiprināts Skrundas novada domes 

25.09.2014. sēdē) grozījumus.
Dome  apstiprināja Skrundas novada 

pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
9/2017 „Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Skrundas novada iedzīvotājiem”.

Dome  apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
10/2017 „Par sociālo pakalpojumu sa-
ņemšanas un samaksas kārtību Skrundas 
novadā”.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
11/2017 „Par dzīvokļa (mājokļa) pabal-

stu pilngadību sasniegušajiem bērniem 
bāreņiem un bez vecāku gādības paliku-
šiem bērniem”.

Dome apstiprināja nolikumu “Par 
Skrundas novada pašvaldības darbinieku 
novērtēšanu”,  un noteica, ka Nolikums 
stājas spēkā 2017. gada 1. novembrī.

Dome  apstiprināja Skrundas vidus-
skolas nolikumu .

Dome apstiprināja Skrundas pilsētas 
bibliotēkas darba laiku no 01.11.2017.: 
Pirmdiena – 11.00 – 18.00; Otrdiena, 
ceturtdiena – 09.00 – 17.00; Trešdiena 
– 09.00 – 16.00; Piektdiena – 09.00 – 
14.00; Sestdiena – 09.00 – 11.00.

Dome veica izmaiņas Skrundas nova-
da pašvaldības administratīvās komisijas 
sastāvā: atbrīvoja no administratīvās 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 
Ditu ŅUŅĒVICU un  ievēlēja Gunitu 
OZOLIŅU. Dome noteica, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām administratīvās 
komisijas sastāvs ir šāds: Inga RENCE 
– REMTE – komisijas priekšsēdētāja, 

Ritvars STEPANOVS, Santa KNOPKE-
NA, Normunds DANENBERGS, Eva 
NUDIENA, Dzintars STRAUTS, Gunita 
OZOLIŅA.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome izbeidza ar SIA „Sarmītes Op-
manes ģimenes ārsta prakse” noslēgto 
telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā, nomas 
līgumu ar 01.11.2017.

Dome noteica, ka SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” ir tiesības 
pieprasīt samaksu no personas par 
dzīvojamās mājas kopīpašuma daļu ap-
saimniekošanu un pārvaldīšanu atbilstoši 
viņai īpašumā esošā dzīvokļa Skrundā, 
Skrundas novadā, platībai kā samaksu 
par pakalpojumiem saistībā ar dzīvokļa 
lietošanu.

Dome pārdos par brīvu cenu nekusta-
mo īpašumu - zemi „Liepas” Nīkrāces 
pagastā ar kopējo platību 0.6 ha par 
760.00 EUR; nekustamo īpašumu - zemi 

Amatnieku ielā 12A, Skrundā.
Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 

vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokli „Pumpuri”- 
10 Skrundas pagastā.

Dome noteica zemes vienības daļai 
0.2 ha platībā Zibens ielā 13, Skrundā, 
lietošanas mērķi - 0601 – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.

Dome sadalīja nekustamo īpašumu 
„Bērzkalni” Raņķu pagastā un atdalāmai 
zemes vienībai 2.0 ha platībā piešķīra 
jaunu nosaukumu „Lejupes”, Raņķu 
pagasts, Skrundas novads, zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi
Dome anulēja 4 personām, deklarētas 

dzīvesvietas Skrundas novadā.

Informāciju apkopoja 
Kristīne Vērdiņa

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 
PVN (euro)

1. Varoņu zāles (74 m2) noma pub-
liskiem pasākumiem

1 stunda 26.11

2. Ēdamzāles noma pasākumiem 
(82 m2)

1 stunda 13.66

Administratīvie jautājumi 
Dome noteica O. Kalpaka Rudbāržu sākumskolas telpu nomas maksu:

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem oktobrī
Nepieskata 
mājdzīvniekus

2.oktobrī, ņemot vērā iepriekšējās 
sūdzības par nepieskatītu suni Jaun-
muižā, kurš apdraud bērnus, tika veikta 
atkārtota pārbaude un konstatēts, ka 
situācija nav uzlabojusies. Izsaukts 
pārstāvis no Saldus dzīvnieku patvers-
mes “Oposums”, un suns tika aizvests. 
Suns nebija ne reģistrēts, ne bija veikta 
elektroniskā čipēšana. Uzsākta arī admi-
nistratīvā lietvedība. Oktobrī iedzīvotāji 
sūdzējušies arī par klaiņojošiem kaķiem. 
5.oktobrī saņemta sūdzība, ka Skrundā 
kādā daudzdzīvokļu mājā saimnieki ne-
pieskata savu suni, kurš traucē pārējiem 
kaimiņiem. Apstākļi tiek noskaidroti. 
10.oktobrī saņemta informācija, ka no 
kādas privātmājas Skrundā ir pazudis 
suns. Apsekojot Skrundas teritoriju, suns 
atrasts. Dienu vēlāk saņemta sūdzība par 
kādu sievieti Dzeldā, kura nerūpējas par 
savu suni un to pastāvīgi laiž ārā bez pie-
skatīšanas, tādējādi pārkāpjot dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasības. Šoreiz izsteikts 
mutisks aizrādījums. Ziņas par nepie-
skatītiem suniem saņemtas vairākkārt. 

Sadarbojas ar citiem 
dienestiem  

3.oktobrī sniegta palīdzība Skrundas 

sociālajam dienestam kādas daudz-
dzīvokļu mājas apsekošanā Skrundā. 
11.oktobrī Skrundā atrasta meklēšanā 
esoša nepilngadīga meitene, kura bija 
atbraukusi no citas pilsētas. Palīdzēts 
arī Valsts policijai informācijas iegūšanā 
par kādu vīrieti, kuram deklarētā adrese 
ir norādīta Skrundā, bet šeit nedzīvo. 
23.oktobrī sniegta palīdzība Valsts poli-
cijai smagu noziegumu atklāšanā. 

Pārbauda saņemto 
informāciju

4.oktobrī saņemta informācija par 
kādu automašīnu, kura braukā ar citas 
automašīnas numuriem. Mašīnas reālais 
īpašnieks atrodas Skrundā, bet to pār-
devis. Apstākļi tiek noskaidroti. Dzeldā 
vīrietis jau ilgāku laiku dzīvo bez esošās 
deklarētās dzīves vietas. Apstākļi tiek 
noskaidroti. 13.oktobrī saņemta infor-
mācija par, iespējams, nesaskaņotu šķel-
došanu Plostos. Aizbraucot uz notikuma 
vietu, konstatēts, ka šķeldošana nav 
saskaņota. 18.oktobrī saņemta sūdzība 
no Dzeldas par teritorijas piegružošanu. 
Apstākļi tiek noskaidroti. 19.oktobrī 
Raņķu pagastā kādā privātmājas teritori-
jā notikusi atkritumu gružošana un gružu 
dedzināšana.  Uzsākta administratīvā 
lietvedība. 31.oktobrī saņemta infor-
mācija par pieskalotu laivu Skrundas 
pagastā. Ja kādam ir aizpeldējusi laiva, 

lūdzam ziņot pašvaldības policijai.

Pārmērīgi lietots 
alkohols

Arī oktobrī vairākkārt cilvēki sabied-
riskā vietā atradušies stiprā alkohola 
reibuma vai to lietojuši. Tā 6.oktobrī 
Skrundā pie veikala “Elvi” manāmi 
iereibis vīrietis izrādīja necieņu sabied-
rībai. Izsaukta arī ātrā medicīniskā palī-
dzība, un vīrietis saukts pie atbildības.

Saņem sūdzības
8.oktobrī saņemta sūdzība par kādu 

ģimenes konfliktu Kušaiņos. 25.oktobrī 
saņemta sūdzība, ka Skrundas pagastā 
kādā īpašumā uz īpašuma zemes ir no-
vietota citas mājas pastkastīte. Saņemta 
sūdzība arī par sabojātu ceļu Skrundas 
pagastā. 30.oktobrī saņemta sūdzība par 
atkritumu izmešanu tam neparedzētā 
vietā Dzeldas centrā. Uzsākta adminis-
tratīvā lietvedība. 

Zādzības
9.oktobrī saņemta informācija, ka 

veikalā “Elvi” ir nozagts alkoholiskais 
dzēriens. Pēc video ieraksta noskatīša-
nās vainīgā persona tika noskaidrota un 
atrasta. 18.oktobrī saņemta informācija 
par malkas zādzību Skrundā, Saldus ielā.

Izceļas ugunsgrēks 
16.oktobrī Skrundā, sociālajā mājā, 

izcēlies ugunsgrēks. Pirmā ieradās 
Skrundas pašvaldības policija, kura ope-
ratīvi izmeta ārā degošo segu, kuru bija 
aizdedzinājuši sociālās mājas iedzīvotā-
ji. Par notikušo uzsākta administratīvā 
lietvedība.

Dalās pieredzē
17.oktobrī pieredzes apmaiņā pie 

Skrundas pašvaldības policijas ieradās 
pašvaldības policisti no Brocēniem.

Notriec meža 
dzīvnieku

19.oktobrī uz A9 šosejas  Liepājas 
virzienā netālu Rudbāžiem tika notriekts 
pamatīgs alnis.

Tumsā nelieto 
atstarotājus

21.oktobrī brīdināts kāds riteņbrau-
cējs Skrundā, kurš tumšajā diennakts 
laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietojās 
bez atstarojošiem elementiem. Viņam 
izsniegta arī spilgtas redzamības veste. 

Apseko teritoriju
4.oktobrī apsekots nesakopts īpašums 

Skrundā. Tiek lemts par administratī-
vās lietvedības uzsākšanu. Nakts laikā 
vairākkārt apsekoti Skrundas novada 
pagasti. 21.oktobrī pastiprināti pievērsta 
uzmanība sabiedriskās kārtības nodro-
šināšanā Skrundā balles “Satikšanās 

Skrundā” laikā. 22.oktobrī apsekojot 
Skrundā Pļavu ielu, kādā īpašumā 
konstatēta izveidota liela sadzīves at-
kritumu kaudze. Uzsākta administratīvā 
lietvedība.

Apseko 
mājsaimniecības

24.oktobrī pēc SIA “EKO KURZE-
ME” sniegtajiem datiem par esošajiem 
saimniecības atkritumu noslēgtajiem 
līgumiem Skrundas novadā, ko paredz 
Skrundas saistošie noteikumi, apsekotas 
mājsaimniecības, kurām nav noslēgti 
līgumi par sadzīves atkritumu izveša-
nu.  Uzsāktas vairākas administratīvās 
lietvedības par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pārkāpumiem. 26.ok-
tobrī saņemta sūdzība, ka Amatnieku ielā 
kādā īpašumā traucē dūmi, kuri rodas no 
blakus esoša īpašuma. Aizbraucot uz no-
tikuma vietu, konstatēts, ka īpašumā tiek 
dedzināts siens un sadzīves atkritumi. 
Turpat tika konstatēts, ka īpašumam nav 
noslēgts līgums ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, kā arī konkrētajā īpa-
šumā ir notikusi nesaskaņota būvniecība.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja 

Ieva Benefelde

17.novembrī pl.19.00 Skrundas kul-
tūras nama lielajā zālē notiks Latvijas 
proklamēšanas dienai veltīts svinīgs 
pasākums, kura laikā tiks godināti 
Skrundas novada Goda balvas un 
Pateicības rakstu ieguvēji. 

Ar Goda balvu Dome nolēma 
apbalvot:

Nīkrāces pamatskolas skolotāju Mārī-
ti VANAGU – par īpašiem panākumiem 
ilgtspējīgas attīstības vides izglītošanā 
un vides aizsardzības veicināšanā (vei-
cinājusi starptautiskā Ekoskolas nosau-

Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā
kuma un Zaļā karoga balvas iegūšanu 
Nīkrāces pamatskolai);

Nīkrāces pamatskolas skolotāju Dzin-
tru LIEKMANI - par kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšu turpmākajām pa-
audzēm (uzrakstījusi grāmatu “Nīkrāce 
cauri gadsimtiem”, kurā apkopoti vēstu-
res fakti par Nīkrāces pagasta un skolas 
attīstību līdz mūsdienām, apkopotas 
Nīkrāces pagasta iedzīvotāju atmiņas 
un atziņas).

Pateicības rakstu Dome nolēma 
pasniegt:

Uzņēmējiem Žannai un Aldim AN-
DŽĒM - par aktīvu darbību un brīvprā-
tīga darba ieguldīšanu Skrundas novada 
kultūras un tūrisma attīstībā (izveidojuši 
atpūtas vietu “Andžēni”);

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes 
kasierei Velgai ZUNTMANEI – par 
ilggadēju Nīkrāces pagasta sieviešu 
klubiņa “Vēsmiņa” vadīšanu (regulāri 
rīko un organizē dažādus pasākumus, 
kas attīsta radošumu un veicina pozitīvu 
kopā būšanu);

Skrundas vidusskolas skolniecei 

Anetei BIVBĀNEI – par teicamu brīv-
prātīgo darbu divu gadu garumā bērnu 
vasaras nometņu organizēšanā;

Bērnu popgrupas “Bums” vadītājai 
Gunai JAUNZEMEI – par Skrundas 
vārda popularizēšanu ar bērnu pop-
grupas “Bums” piedalīšanos Latvijas 
mēroga konkursos, iegūstot augstus 
rezultātus;

Dziedātājam (VUGD darbiniekam) 
Jānim BUĶELIM – par Skrundas vār-
da popularizēšanu Latvijā un ārpus tās, 
piedaloties koncertos ar Latvijā slaveno 

grupu “Līvi un Buks”, vienmēr pauž 
savu piederību Skrundai;

Skrundas vidusskolas skolotājai In-
gunai BLOKAI – par aktīvu un kvali-
tatīvu mācību un audzināšanas darbu ar 
izglītojamiem, tos sagatavojot mācību 
olimpiādēm un konkursiem starpnovadu 
un valsts mērogā;

Mājsaimniecei Baibai TIMAI – par 
pašaizliedzīgu darbošanos Nīkrāces 
pamatskolas vecāku padomē, ar radošu 
pieeju padarot skolas vidi skaistāku un 
mājīgāku. 

Zemes fonds novembrī sāks piedāvāt reversās nomas pakalpojumu
Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, 

kuriem nepieciešami līdzekļi attīstībai 
vai saimniecības finanšu plūsmas sta-
bilizēšanai, sākot ar šā gada novembri 
Attīstības finanšu institūcijas ALTUM 
pārvaldītais Zemes fonds sāks piedāvāt 
jaunu pakalpojumu – reverso nomu.

Reversās nomas pakalpojums lauk-
saimniekiem dos iespēju pārdot īpašumu 
Zemes fondam un, nomājot to no fonda, 
turpināt lietot ražošanai. Lauksaimnie-
kiem tas ļaus iegūt darbības turpināšanai 
un attīstībai nepieciešamos finanšu 
resursus, kad tie nav pieejami komerc-
bankā, stabilizēt naudas plūsmu, vien-
laikus saglabājot garantētas savas zemes 
atpirkšanas tiesības par garantētu cenu. 

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes 
priekšsēdētājs:  “Būtiski, ka reversā 
noma saimniecībai ļauj ne tikai iegūt tai 
nepieciešamos finanšu resursus, bet arī 
sniedz skaidrus un pārskatāmus līguma 
nosacījumus – noslēdzot reversās nomas 
darījumu ar Zemes fondu, uzreiz tiks 
noteikta zemes atpakaļpirkuma cena 
un termiņš, kā arī tiks noslēgts zemes 
nomas līgums.“

Ina Alksne, Zemes fonda vadītāja: 
“Reversās nomas pakalpojumu redzam 
kā atbalsta instrumentu saimniecībām, 
kurām tālākai attīstībai nepieciešami 
papildu finanšu resursi. Piemēram 
situācijā, kad banka lielu esošo kredīt-
saistību dēļ saimniecībai nevar izsniegt 

jaunu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, 
piemērots risinājums var būt reversā 
noma – pārdodot zemi fondam, iegūtos 
finanšu resursus zemnieks var izmantot 
saimniecības tālākai darbībai un attīs-
tībai, vienlaikus turpinot apsaimniekot 
savu zemi un pēc laika to atpirkt no 
fonda.”Reversās nomas pakalpojumu 
regulē likums “Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos”, MK noteikumi Nr.748 
„Noteikumi par lēmumu pieņemšanu 
darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 
un ALTUM iekšējie dokumenti.

Reversās nomas darījumos Zemes 
fonds īpašumu iegādāsies par cenu, 
kas atbilst īpašuma vidējai tirgus cenai 
pārdošanas brīdī mīnus 10%.  Īpašuma 

nomas cena gadā būs 5% no pirkuma 
summas, nomas maksa tiks sadalīta 
četros vienādos maksājumos un būs 
maksājama reizi ceturksnī. Nomas ar 
atpakaļpirkumu termiņš būs pieci gadi, 
savukārt saimniecība īpašumu atpirkt 
varēs par cenu, kāda bija īpašuma tirgus 
vērtība brīdī, kas īpašums tika pārdots 
Zemes fondam. Tādējādi saimniecībai 
jau reversās nomas darījuma brīdī būs 
zināma cena, par kādu tā varēs savu 
īpašumu no Zemes fonda atpirkt, un šo 
cenu neietekmēs nekustamā īpašuma 
cenu svārstības.

Šā gada 10 mēnešos Attīstības finanšu 
institūcijas ALTUM pārvaldītais Zemes 
fonds iegādājies 115 jaunus īpašumus 

gandrīz 1800 hektāru platībā, to iegādē 
ieguldot 5,1 miljonu eiro. Salīdzinot ar 
līdzīgu periodu pērn, darījumu skaits ir 
pieaudzis par 62%, savukārt iegādāto 
platību apjoms – par 23%. 

Zemes fonds strādā kopš 2015. gada 1. 
jūlija. Fonda īpašumā uz šī gada oktobra 
beigām ir 3800 hektāru zemes (226 īpa-
šumi), kas iegādāti ar mērķi tos saglabāt 
un atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā. 
Īpašumu iegādē kopš fonda darbības 
sākuma ieguldīti 9,7 miljoni eiro. 

Papildu informācija: 
Sandra Eglīte

ALTUM sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste, tālr. 67774244, 26577810, 

sandra.eglite@altum.lv
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Notikumu kalendārs
Skrundā

10.novembrī aicinām uz PUSDIENU PAUZI Skrundas pastaigu takā! 
Pl.12.00 - Svinīga pastaigu takas atklāšana. Pēc tam pārsteigumiem pilna 
takas izstaigāšana un iepazīšana kopā ar Levitas Tuleiko modes deju studijas 
dalībniecēm un duetu “Kā māsas”.

SVINOT VALSTS SVĒTKUS, Skrundas novada pašvaldība aicina noska-
tīties Nacionālā Kino centra Latvijas simtgades programmas dokumentālo 
spēlfilmu “Ievainotais jātnieks”. Pilnmetrāžas dokumentālā filma balstās uz 
dokumentāliem tēlnieka Kārļa Zāles dzīves faktiem un Brīvības pieminekļa 
celtniecības dokumentāciju, sniedzot ieskatu laikmetam raksturīgajā politiskajā 
un sociālajā ainā, iepazīstinot ar izcilām kultūras un mākslas personībām un tā 
laika ideāliem. Filmas scenārija autore, režisore un producente  -  Ilona Brūvere.

13.novembrī pl.18.00 Skrundas kultūras namā lielajā zālē; 14. novembrī 
pl.17.00 Jaunmuižas pamatskolā; 14. novembrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē; 
15. novembrī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā; 16. novembrī pl.18.00 Rudbāžu 
kultūras namā. Ieeja - bezmaksas.

17.novembrī pl.19.00 Skrundas k/n lielajā zālē - Latvijas proklamēšanas 
dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas novada Goda 
balvas un Pateicības rakstu ieguvēji. Pasākumā piedalīsies komponists Jānis 
Strazds un IGO. Pl.22.00 - svētku balle kopā ar grupu „Neoplāns” no Aizputes. 
Ieeja – EUR 3.00. Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556. 

18.novembrī aicinām visus iedzīvotājus piedalīties pasākumā “PALAID 
GAISMU LAIKA UPĒ!”. No pl.17.15 aicinām pulcēties jaunās pastaigu takas 
galā pie Ventas kalna, lai dotos lāpu gājienā (līdzi ņemt savu lāpu). Pl.17.45 
sākas lāpu gājiens, kas noslēgsies pie Skrundas ev. lut. baznīcas. Pl.18.00 
Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna, himna un salūts. Pēc 
salūta Daces Priedes un Kristīnes Afanasjevas dzejas kompozīcija “Mana 
Latvija.” Pasākumu kuplinās pūtēju kvintets “5 – atā” no Rīgas.

25.novembrī pl.10.00 Skrundas novada amatierteātru skate. Ieeja – bez-
maksas.

Nīkrācē
9.novembrī pl.14.00 Nīkrāces atpūtas centrā - Dzintras Liekmanes grāmatas 

“Nīkrāce cauri gadsimtiem” atvēršanas svētki.
Līdz 26.novembrim Nīkrāces atpūtas centrā Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
11.novembra vakarā iedzīvotāji tiek aicināti aizdedzināt svecītes Lēnās pie 

piemiņas sienas O. Kalpaka bataljona cīnītājiem par godu neatkarīgās Latvijas 
valsts uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 
1919.gada 11.novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā godināsim 
Latvijas brīvības cīnītājus.

18.novembrī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā - “Lai ceļas šī dziesma no 
gaismas!”. Muzikālu sveicienu svētkos dāvās soliste Indra Lintiņa - Lučka, 
komponists Atvars Sirmais, aktrise, dzejniece Kristīne Dina Bitēna. Lai mūsu 
acis un sirdis šo zemīti gaišāku redz! Aicinām iedzīvotājus pirms pasākuma 
aizdegt savas gaišās domas sveci tradicionālajā “Labo domu stundā” pie 
Nīkrāces atpūtas centra. Nebūsim savās domās vieni, iznesīsim gaismu ielās!

Raņķos
Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā teiksim paldies pagasta 

ļaudīm par labiem darbiem, palīdzību līdzcilvēkiem, atsaucību un aktīvu darbu. 
Lūdzam Jūsu priekšlikumus, kuriem cilvēkiem pateikties par viņu ieguldīju-
mu pagasta dzīvē, tāpēc līdz 13.novembrim aicinām aizpildīt anketas. Tās 
pieejamas pagastā, veikalā, bibliotēkā. Pēc aizpildīšanas tās lūdzam ievietot 
anketām domātajās kastītēs. 

11.novembrī pl.11.00 Sudmalnieku birzī Lāčplēša dienas sportiskās akti-
vitātes. Metīsim šautriņas, šausim ar loku, sitīsim podus, meklēsim stiprāko 
Raņķu Lāčplēsi.

18.novembrī plkst.17.00 Raņķu pasākumu zālē svētku sarīkojums par godu 
Latvijas 99.dzimšanas dienai „Dzimtene mana, to par Latviju sauc”. Pasākuma 
laikā teiksim paldies pagasta ļaudīm un baudīsim pūtēju orķestra „Saldus” 
koncertu. Pirms  pasākuma  pie pagasta pārvaldes Gaismas sveiciens Latvijai 
- kā sveicienu katrs iedegsim savu līdzpaņemto svecīti.

Līdz 24.novembrim Raņķu pasākumu zālē Skrundas mākslas studijas darbu 
izstāde enkaustikas tehnikā.

Rudbāržos
18.novembrī no plkst. 17.00 aicinām visus pagasta iedzīvotājus veidot 

GAISMAS CEĻU no Rudbāržu pagasta pārvaldes līdz O.Kalpaka Rudbāržu 
sākumskolai, aizdedzot līdzi atnestās sveces. Plkst. 19.00 Skrundas novada paš-
valdības priekšsēdētājas un skolas direktora uzrunas, himna un salūts. Pēc salūta 
skolas Varoņu zālē Daces Priedes un Kristīnes Afanasjevas dzejas kompozīcija 
“Mana Latvija”. Pl. 22.00 Rudbāržu kultūras namā balle. Ieeja – EUR 3.00.

Bibliotēku ziņas
Skrundas pilsētas bibliotēka
15.novembrī pl.16.00 Skrundas pilsē-

tas bibliotēka aicina uz tikšanos ar aktrisi 
Karīnu Tatarinovu un ģitāristu Robertu 
Dinteru. Pasākums notiks Skrundas KN 
mazajā zālē.

Rudbāržu pagasta bibliotēka
Līdz 9.novembrim turpinās izstāde 

“Romāns tumšiem ziemas vakariem”.
No 8. līdz 21.novembrim novadpēt-

niecības materiālu izstāde “Rudbārži 
laiku lokos”.

No 13. līdz 24.novembrim izstāde “ 
Astrīdai Lindgrēnei - 110”.

Nīkrāces bibliotēka
Līdz 30.novembrim Irēnas Oses 

rokdarbu izstāde.
Līdz 10.novembrim informatīva 

izstāde „Pasaules apceļotāji”.
No 13.-17.novembrim literatūras 

izstāde „Bērnu literatūras karalienei 
zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnei 
– 110”.

No 15.-24.novembrim Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienas informa-
tīva izstāde: “Latviešu literatūras klasika 
tumšajos rudens vakaros “.

Skrundas bērnu bibliotēka
13.novembrī Bibliotēkas stunda 

Skrundas vidusskolas 1.klašu skolēniem.
14.novembrī grāmatu maiņa PII 

„Liepziediņš”.
15.novembrī Rīta stundas grāmatas 

lasījums Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā.
22.novembrī „Cepamdiena bib-

liotēkā”. Aicinām pievienoties mūsu 
cepampulciņā!

No 27.novembra līdz 1.decembrim 
bibliotēkā darbosies radošā darbnīca 
„Mana Ziemassvētku zvaigzne”.

Antuļu bibliotēka
4.novembrī pl.15.00 radošā no-

darbība bērniem “Izgatavo savu saktu 
Latvijai!”.

No 15.-30.novembrim bērnu darbu 
izstāde “Mana sakta Latvijai”.

23.novembrī pl.16.00 Tikšanās ar 
mūziķi, folkloristi un pedagoģi, grupas 
“Ilģi” dibinātāju un dalībnieci Ilgu 
Reiznieci.

Raņķu pagasta bibliotēka
No 13.-17.novembrim literārā izstāde 

Astrīdai Lingrēnei – 110.
No 6.-18.novembrim izstāde, veltīta 

Latvijas 99.gadadienai - nozaru literatū-
ra, dzeja, periodika.

16.novembrī Skrundas novada bib-
liotēkas slēgtas. Metodiskās dienas 
seminārs Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

9.decembrī pl. 13.00 Skrundas nova-
da Bibliotēku diena, uz kuru tiks aicināti 
visu bibliotēku čaklākie grāmatu lasītāji 
un sadarbības partneri.

Mācās dzīvot veselīgi

Skolēnu rudens brīvlaikā Skrundas novadā vienlaikus norisinājās piecas Veselī-
bas nometnītes bērniem. Dienas nometnes notika Skrundā, Jaunmuižas, Dzeldas, 
Raņķu un Rudbāržu ciematos. Nometnes organizēja biedrība „Ventas krasti”, kam 
jau ir iepriekšēja  pieredze nometņu organizēšanā Skrundas  novadā. Veselības no-
metnītes bērniem norisinājās piecas dienas pēc vienāda principa - katru dienu bija 
apspēlētas dažādas aktuālas tēmas veselības veicināšanā un slimību profilaksē - sirds 
un asinsvadu slimības, garīgā veselība, atkarības,  cilvēki ar funkcionāliem traucē-
jumiem, invaliditāti, veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes.  Bērniem bija iespēja 
testēt paškontroles ierīces -izmērīt sev asinsspiedienu pirms un pēc fiziskas slodzes, 
uzmanīt savu sirds darbību ar pulsometru palīdzību, noteikt savu ķermeņa svaru, 
iejusties akla cilvēka lomā un iejusties pavadoņa, asistenta lomā. Radošās nodarbībās  
bērniem tika izstāstītas dažādas ar veselību un slimību profilaksi saistītas tēmas, un 
bērni varēja izgatavot kādu sev noderīgu lietu. Runājot par sirds un asinsvadu tēmu, 
tika izgatavoti atstarotāji sirds formā.  Apzinot atkarības problēmas, tika pagatavoti 
veselīgi saldumi. Apspriežot invaliditātes veidus, tika pievērsta uzmanība redzei un 
tika izgatavotas grāmatzīmes. Pievēršot uzmanību garīgajai veselībai, tika krāsotas 
mandalas. Lai novērstu stresu, tika veidotas stresa bumbiņas un  pagatavoti sveč-
turi. Katru dienu bērni bija iesaistīti veselīgu salātu pagatavošanā un pēc maltītes  
nodevās fiziskajām aktivitātēm brīvā dabā. Rudbāržos bērni iemācījās pat kopīgu 
deju, ko arī atrādīja vecākiem nometnes noslēguma dienā. Paldies bērniem un viņu 
ģimenēm par atsaucību!

Projekts „Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. Kārta Nr. 
9.2.4.2/16/I/039

Informāciju apkopoja Inese Ivāne - projekta vadītāja

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
GUNTIS SADOVSKIS 15.12.1984. 03.10.2017.
VALDIS ŠPERLIŅŠ 09.11.1941. 07.10.2017.
STAŅISLAVS GIRGINS 16.06.1956. 16.10.2017.
AINA ŠTRĀLA 19.10.1932. 19.10.2017.
IMANTS ŠTROMANIS 26.03.1954. 20.10.2017.
VALDIS ROŽKALNS 30.05.1954. 22.10.2017.
MĀRIS OLIŅŠ 09.02.1940. 20.10.2017.
ELVĪRA NELIJUS 04.11.1939. 24.10.2017.
NIKOLAJS RJABČIKOVS 20.08.1940. 24.10.2017.
OSKARS MEĻĶIS 26.06.1927. 28.10.2017.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
Oktobra mēnesī Skrundas novadā reģistrēts 1 jaundzimušais - meitenīte 

Lillija.
Lai dienas pilnas mīlestības un prieka vecākiem un mazulītei!

Laulību Skrundas dzimtsarakstu nodaļā reģistrējis 1 mūsu novada pāris. 

Mūžībā pavadīti 10 mūsu novada iedzīvotāji:

Jaunieši pulcējās uz pirmo galda 
hokeja nodarbību

30. oktobrī Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” telpās uz pirmo galda hokeja 
nodarbību pulcējās jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem! Šāda ideja radās mūsu 
Skrundas novada iedzīvotājam, galda hokeja veterānam Arnim Vītolam.

Arnis Vītols ir izaudzinājis un izskolojis ne vienu vien jauno galda hokejistu ne 
tikai Skrundas novada, bet arī Latvijas mērogā!

Mērķis - iesaistīt personas ar invaliditāti galda hokeja nodarbībās, tādējādi no-
drošinot sociālo iekļaušanos, dodot iespēju šiem cilvēkiem pierādīt, izaicināt un 
apliecināt sevi, kā arī popularizēt paralimpisko sportu un galda hokeja tradīcijas 
Skrundas novadā un Latvijā.

Teksts un foto: 
Anda Vītola, Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” direktore

Svecīšu vakari
12.novembrī Svecīšu 

vakars Rudbāržu 
pagastā: pl.12.00 - 
Vecsieksātes kapsētā; 
pl.12.30 - Bākūžu 
kapsētā; pl.13.00 - Sprīžu 
kapsētā; pl.14.00 - Lūdiķu 
kapsētā; pl.15.00 - 
Krogarāju kapsētā.

Aicinām sakopt kapa 
vietas!

25.novembrī Skrundas 
pilsētā

Svecīšu vakars pilsētas 
kapsētās: pl.15.00 - 
Sila kapos; pl.16.00 - 
Baznīcas kapos.

26.novembrī Nīkrāces 
pagastā Mirušo piemiņas 
dienā aicinām nolikt 
svecītes piederīgajiem 
Purvkroga, Miera, 
Tukuma, Priednieku, 
Līgutu un Nīkrāces 


