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Labdien, lasītāj!

Mārīte Vanaga, Nīkrāces
pamatskolas Ekoskolas
koordinatore

Vasaras siltumam atkāpjoties,
daba cīnās pret rudens vēsumu,
ietinot mežus dažādās izteiksmīgās
krāsās. Rīti paliek dzestri, miglā tīti,
tālumā var saklausīt dzērvju klaigas.
Dzērves sauc mūs visus kopā, lai
atkal uzsāktu jauno mācību gadu.
Mēs esam čakli strādājuši arī vasarā.
Apmeklējuši kursus par bērna talanta
identificēšanu un veicināšanu
izglītības iestādē, “Latvijas valsts
mežu” un “Mammadaba” rīkotos
kursus “Skolēna izziņas aktivitātes
un radošuma veicināšana mācību
procesā par mežu”. Piedalījāmies
Ekoskolu vasaras forumā, kurā
iepazinām aktualitātes vides
jautājumos par dabas daudzveidību,
klimatu, āra izglītību. Čaklākie
Ekoskolas jaunieši piedalījās Zaļās
koprades pasākumā, iesaistījās
dažādās izglītojošās un atraktīvās
nodarbībās kopā ar pieredzējušiem
viedokļu līderiem un ekspertiem no
vadošajām vides organizācijām.
Esam lepni arī par mūsu čaklajiem
sportistiem, kuri ar labiem rezultātiem
startē “Stirnu buka” un “Kuldīgas
apļu” skrējienos. Šādi mēs piekopjam
veselīgu dzīvesveidu.
Mēs esam Ekoskola ar zaļo
domāšanu. Mācāmies ne tikai paši,
bet cenšamies izglītot arī vecākus un
apkārtējo sabiedrību par aktuālām
vides problēmām. Domājam, ka
katram ir jāzina dabas vērtības un
to saglabāšana.
Nīkrāces pamatskolas skolēni
ir radoši un zinātkāri, visu mācību
gadu piedalās dažādos vides
pasākumos, konkursos, kur startē ar
ļoti labiem rezultātiem. Piedalāmies
“Mammadaba” meistarklasē,
LVM rīkotajos pasākumos, Meža
ABC, Zaļās jostas konkursos,
LOB biedrības konkursos, Vides
ministrijas projektos un Bioloģiskās
daudzveidības projektā.
Pedagogi mācās dzīvot un strādāt
radoši. Esam elastīgi un atvērti, lai
ieviestu mācību procesā jaunās
kompetences. Mācību process
bieži notiek dabā. Skolēniem šīs
stundas patīk, viņi daudz labāk
jūtas, apgūstot mācību vielu. Lai šīs
stundas būtu interesantas, skolotāji
tām gatavojas īpaši. Kad redzam
skolēnu mirdzošās acis un sajūsmu,
ir gandarījums par ieguldīto darbu.
Mūs atzinīgi novērtē.
Esmu priecīga par mūsu skolas
sakopto vidi, kurā varam justies ļoti
labi un ar prieku uzņemt ciemiņus.
Šādā vidē darbs rada prieku.
Novēlu visiem domāt zaļi, lai
dzīvotu sakoptā vidē un viss
iecerētais izdotos!
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“Liepziediņš” gatavojas rekonstrukcijai

Šobrīd ir izstrādāta būvniecības
iecere pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) "Liepziediņš" ēkas un palīgēkas
pārbūvei, palīgēkas nojaukšanai un
divu palīgēku būvniecībai. Būvprojektu izstrādāja SIA “Campaign”.
Jaunas prasības
Skrundas novada bērnudārzs “Liepziediņš” mazajiem pirmsskolas bērniem
durvis pirmo reizi vēra 1977. gada 2.
augustā. Kopš tā laika ēkā nav veikti
būtiski remontdarbi, tikai kosmētiskais
remonts. Visas komunikācijas ir ļoti
nolietojušās. Tā kā ar 2020. gadu stāsies spēkā grozījumi Ministru Kabineta
noteikumos “Higiēnas prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem
un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”, varētu
izveidoties situācija, ka ēkas telpās
jāsamazina grupiņu skaits, jo noteikumi
paredz jaunas prasības minimālajai platībai uz vienu bērnu, ko šobrīd nodrošināt
nebūtu iespējams.
Jau februāra domes sēdē deputāti
ar balsu vairākumu pauda atbalstu PII
“Liepziediņš” būvniecībai, līdz ar to
dodot bērniem iespēju nākotnē savas
ikdienas gaitas aizvadīt atjaunotās,
plašākās un piemērotākās telpās.
Mazinās rindas
Ēkas paplašināšana mazinās rindas
uz vietu bērnudārzā, kā arī beidzot
tiks nodrošinātas vietas pusotru gadu
veciem bērniņiem, kas līdz šim nebija
iespējams un vecākiem radīja papildu
grūtības, meklējot bērnu pieskatīšanas
iespējas. Sagatavošanas grupas bērni
jau ar septembri pārceļas uz Skrundas
vidusskolu, kur viņiem ir atvēlētas un
viņu vajadzībām pielāgotas divas klašu
telpas.
Palīdz pārvākties
Augustā “Liepziediņā” darbojās trīs
grupiņas, taču paralēli tam noritēja aktīvs
darbs pie bērnudārza telpu atbrīvošanas.
Palīgā nāca arī Jaunsardzes centrs un
pašvaldības policija, kā arī atsaucīgi
vietējie uzņēmēji, palīdzot ar kravas
transportu. Bērnudārza darbinieki kopā
ar talciniekiem no telpām nesa ārā gan

Skrundas PII "Liepziediņš" būvniecības ieceres plāns
galdus, gan gultas un skapīšus, gan visu izremontēta virtuve vai vannas istaba.
rotaļlietu un citu mantu klāstu. Daļa Tāpat ir ar bērnudārzu.”
mēbeļu tika nogādātas Jaunmuižas
Nodrošinās transportu
pamatskolā, bet lielākā daļa aizvesta uz
Lai bērni no Skrundas varētu nokļūt
Rudbāržu muižu.
uz pirmsskolas izglītības iestādēm JaunSapnis īstenojas
muižā un Rudbāržos, Skrundas novada
15. augustā Skrundas kultūras namā pašvaldība ir vienojusies ar pārvadāuz sapulci tika aicināti bērnu vecāki, lai tāju, kas nodrošinās bērnu nokļūšanu
pārrunātu jauno mācību gadu, informētu Jaunmuižā, savukārt uz Rudbāržiem
par turpmākajiem darbiem, bērnu pārva- kursēs pašvaldības skolēnu autobuss. Uz
dāšanas iespējām un uzklausītu vecāku Rudbāržiem ik dienu dosies 45 bērni, bet
viedokli un jautājumus.
Jaunmuižu – 42 bērni.
Skrundas novada domes vadītāja
PII “Liepziediņš” vadītāja Dzintra
Loreta Robežniece atzina: “Esam strauji Eglīte atzīmē, ka tiem vecākiem, kuri
pietuvojušies mirklim, par ko vēl pirms uz bērnudārza rekonstrukcijas laiku
diviem gadiem tikai sapņojām. Beidzot savus mazuļus plāno paturēt mājās vai
Skrundā būs drošs, mūsdienu prasībām vest uz citu bērnudārzu, noteikti ir jāuzatbilstošs, labiekārtots bērnudārzs. Pro- raksta iesniegums par bērna izņemšanu.
tams, tāpat kā ikvienā mājā remontējot Vadītāja informēja, ka viņu uzrunājusi
kādu telpu, ir jāpiecieš zināmas neēr- kāda Skrundas iedzīvotāja, kura izteitības, jo zinām, ka pēc tam būs skaisti kusi vēlmi savās mājās veidot bērnu

Transporta kustības grafiks bērnu
nogādāšanai izglītības iestādēs
Skrunda–Rudbārži–Skrunda

Skrundas vsk.–Rudbāržu skola (c. Sieksāti) – plkst.7.25
Skrundas vsk.–Rudbāržu skola – plkst.7.30
Skrundas vsk.–Rudbāržu skola – plkst.8.25
Skrundas vsk.–Rudbāržu skola–Sieksāte – plkst.15.00
Skrundas vsk.–Rudbāržu skola – plkst.16.00
Skrundas vsk.–Rudbāržu skola (c. Sieksāti) – plkst.16.20
Rudbāržu skola–Skrundas vsk. – plkst.7.15
Rudbāržu skola–Skrundas vsk. – plkst.7.50
Rudbāržu skola–Skrundas vsk. – plkst.8.10
Rudbāržu skola–Skrundas vsk. – Kušaiņi plkst.16.10
Rudbāržu skola–Skrundas vsk. – plkst.18.00
Valtaiķu pansionāts–Skrundas vsk. – plkst.7.30

Skrunda–Jaunmuiža–Skrunda

Skrundas A/O–Skrundas kultūras nams–Jaunmuižas skola – plkst.7.15
Skrundas A/O–Jaunmuiža – plkst.15.30
Skrundas A/O–Jaunmuiža – plkst.17.30
Jaunmuiža–Skrundas A/O – plkst.7.58
Jaunmuiža–Skrundas A/O – plkst.16.05
Jaunmuižas skola–Skrundas kultūras nams–Skrundas A/O –
plkst.18.00
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pieskatīšanas grupiņu, pieskatot jebkura
vecuma bērnus. Ja kādam vecākam šāds
pakalpojums būs nepieciešams, aicinām
sazināties ar Dzintru Eglīti.
Sagatavots ieceres plāns
Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Gita RubežnieceZute informē, ka šobrīd ir sagatavots
būvniecības ieceres plāns, ar kuru
aicinām iepazīties ikvienu iedzīvotāju.
To var aplūkot arī mājas lapā www.
skrunda.lv.
Skrundas novada pašvaldība pateicas
vecākiem par sapratni, jo tikai kopā
varam paveikt lielas lietas un sasniegt
iecerēto.
Teksts: Iveta Rozenfelde,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Autotransporta direkcija
informē

Tā kā Skrundas pilsētas bērnudārzā notiek
remontdarbi un tā audzēkņiem ir nepieciešams nokļūt
citās mācību iestādēs, no 2018. gada 1. septembra ir
izmaiņas maršrutā Nr.5011 Skrunda–Grāveri.
Lai iedzīvotājiem būtu iespēja nokļūt bērnudārzos,
turpmāk autobuss no Skrundas autoostas no pirmdienas
līdz piektdienai izbrauks plkst.7.15, plkst.15.30 un
plkst.17.30, bet no pieturvietas Goba – plkst.7.55 un
16.02. Savukārt reiss no pieturvietas Jaunmuižas skola
tiks uzsākts plkst.18.00, iekļaujot pieturvietu Skrundas
kultūras nams. Tāpat šī pieturvieta iekļauta arī autobusa
maršruta kustību sarakstā, kas izbrauc no Skrundas
autoostas plkst.7.15.
Ņemot vērā, ka pasažieru plūsma šajā maršrutā vairs
nav tik liela, autobuss, kas mācību laikā no 01.09. –
19.06. no Skrundas autoostas izbrauc plkst. 8.30 un no
pieturvietas Grāveri plkst.9.00, pasažieru pārvadājumus
vairs nenodrošinās. Tāpat tiek slēgts reiss, kas Skrundas
autoostā tiek uzsākts plkst.7.15 un plkst.15.30, bet
pieturvietā Grāveri – plkst.7.45 un plkst.16.00.
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Pagastu ziņas

ĪSUMĀ

Pieņemšanas laiks

Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka
n o 5 . s e p t e m b r a s o c i ā l ā d a r b iniece sociālās palīdzības jautājumos GUNTA STIBA Nīkrāces pagasta Saieta namā klientus pieņems
PIRMDIENĀS no 14.00-17.00 un
TREŠDIENĀS no 9.00-12.00.

Aicina sportot

22. septembrī no pl.10.00 līdz 16.00
Vislatvijas spēka diena Skrundas novadā. “Spēka diena 2018” norisināsies visā
Latvijā aptuveni 50 punktos. Skrundas
novadā piedāvājam savu spēku un izturību pārbaudīt gan Skrundā (pie Skrundas vidusskolas āra trenažieriem), gan
Nīkrācē (pie Nīkrāces pamatskolas āra
trenažieriem). No 23. līdz 30. septembrim Eiropas sporta nedēļas aktivitātes
Rudbāržos, Skrundā un Nīkrācē.

Aicinājums

Ja meklē vietu, kur paslēpties no
lielpilsētas burzmas, meklē savu
sapņu māju vai vietu biznesa ideju
realizēšanai, vai arī tieši tavs īpašums
gaida jaunu saimnieku, aicinām sazināties ar Evu Behmani ( t.24423505),
kura aktīvi darbojas pie pieejamo
nekustamo īpašumu datu bāzes izveides. Informāciju var sūtīt uz e-pastu: eva_abola@yahoo.co.uk. Sūtot
informāciju, lūdzam norādīt īpašuma
adresi, kontakttālruni, īsu īpašuma
aprakstu, fotogrāfijas (norādot foto
uzņemšanas datumu).

Tiksies ar rakstniekiem

Rudenī Skrundas bērnu bibliotēkā
ar lasītājiem atkal tiksies pazīstami
bērnu rakstnieki. Pasākumi notiks
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā
projekta „Rakstnieks satiek lasītāju”
ietvaros. Valsts Kultūrkapitāla piešķirtais finansējums 500 EUR tiks
izlietots literātu honorāriem. Jau septembrī Skrundas vidusskolas ceturto
klašu skolēni tiksies ar jauno literātu
un grāmatu ilustratoru Mārtiņu Zuti.
Šī tikšanās būs ne tikai interesanta
saruna, bet arī īpaša zīmēšanas stunda,
kurā ilustrators parādīs bērniem, kā
viegli uzzīmēt dažādus priekšmetus un
izveidot stāstu no šiem zīmējumiem.
Oktobrī Skrundas vidusskolas skolēni
satiks trīs pazīstamus rakstniekus.
Rakstniece Māra Jakubovska tiksies ar
3. klašu skolēniem. Rakstnieces grāmatiņas ir patiesi dzīvesstāsti, bet šo
stāstu varoņi ir dzīvnieki, mūsu visuzticamākie draugi. Oktobrī ar Skrundas
skolēniem tiksies Inese Zandere un
Māris Rungulis. Šie autori jau īpašus
komentārus vairs neprasa, jo katru
gadu pie lasītājiem ceļo kāda jauna šo
literātu dzejoļu vai stāstu grāmata. Uz
tikšanos Bērnu bibliotēkā!

Jaunsargu
sacensības Zviedrijā

No 17. līdz 19. augustam Skrundas,
Kazdangas un Pāvilostas jaunsargi
startēja “Home Guard Combat School” rīkotajās sacensībās, kurās
piedalījās 56 jaunsargu komandas
no Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas,
Latvijas, Norvēģijas. Latviju pārstāvēja divas komandas: “Latvija – 1”
(Niks Tamsons, Mareks Ņikiforovs
(Kazdanga), Gints Šulcs, Uvis Kārlis
Mūrnieks (Pāvilosta)), “Latvija – 2”
(Madara Šteina, Liāna Ieva Biģele
(Kazdanga), Samanta Seņko (Skrunda), Agnese Ģēģere (Pāvilosta)). A
grupā zēniem komandai “Latvija – 1”
- 9. vieta, B grupā meitenēm komandai “Latvija – 2” - 6. vieta. Jaunsargus
sacensībām sagatavoja instruktori – K.
Rudītis, M. E. Horna.
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Raņķu pagastā

Aizvadīta karsta, pasākumiem un darbiem bagāta vasara. Emocionāls un bagātīgi
apmeklēts bija nakts koncerts “Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”. Iespējams, ka
tas izvērsīsies par ikgadēju tradicionālu pasākumu. Sirsnīgi un ar mīlestību pret
dzimto vietu izskanēja koncerts “Simt mirkļu Latvijai”. Koncertā izskanēja novada
iedzīvotāju domas, dzeja un luga, uzstājās pašmāju un kaimiņu novadu ansambļi un
dejotāji. Jūlija beigās Raņķos, Sudmalnieku birzī, viesojās Snēpeles amatierteātris
ar Elizabetes Hafneres jautro lugu “Kartupeļu talka”. Ikvienam raņķeniekam bija
iespēja doties ekskursijās, ko daudzi arī izmantoja. Seniori viesojās ikgadējā saietā
Vilgāles estrādē un Skrundā, kā arī devās ekskursijā pa Kurzemi. Savukārt bērniem
bija iespēja pilnveidot savas radošās spējas veselības nometnītē. Nākamajā vasarā
jāpadomā par pasākumu organizēšanu bērniem.
Augustā “Lauku boulings” ir atradis mājvietu Sudmalnieku birzī. Aizsākta
baskāju takas izveide, kā arī notiek darbs pie mājokļu remonta. Pārvaldes ēkā tiek
veikta uzgaidāmās telpas pie ģimenes ārsta siltināšana. Sagatavots projekts grāvju
izveidei gar Ziedu ielu, lai aizvadītu stipra lietus laikā un pavasarī kūstošā sniega
radītos virszemes ūdeņus. Kavējas Ziedu un Ventas ielu asfalta iesēdumu remonts.
Paldies visiem, kuri organizēja, atbalstīja un piedalījās! Būsim tikpat aktīvi, jo
arī septembris un oktobris būs notikumiem bagāts.
Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

Nīkrāces pagastā

Vasara ik gadu ir darbīgs periods, neskatoties uz atvaļinājumu laiku. Arī šogad
daudz strādāts pie pagasta labiekārtošanas. Noslēgusies Ziedu ielas 3 1. kārta
ielas seguma maiņa. 2019. gadā turpināsim Ziedu ielas 5 seguma 2. kārtu. Ziedu
ielas segumu atjaunošanu veica SIA “Taku meistars”. Ziedu ielas iekšpagalms ar
līdzcilvēku līdzdalību ir kļuvis daudz skaistāks, vakara stundās tas rotāts ar saules
baterijām. Savukārt pagasta centrā pie ūdenstorņa ir izveidota jauna gājēju taka.
Šovasar ar līdzcilvēku aktīvu līdzdarbošanos Dzelda tikusi pie varenas vietas
nosaukuma zīmes. Kokmateriālu zīmei sagatavoja Oskars Muška, Juris Orbāns,
Gints Šķieris, Rolands Zuntmanis, bet to izgatavoja un krāsoja Jānis Timofejevs, Rita
Radvila, Samanta Kazakēviča, Matīss Timofejevs un Ilona Rītiņa. Zīmes novietošanas darbos piedalījās Lauris Matutis, Valdis Pēda, Rihards Šķieris un Artis Sietiņš.
Jūlija beigās svinējām Nīkrāces pagasta svētkus „Nīkrācei - 765”. A u g u s t a
mēnesī bērniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, ko ar Skrundas novada
pašvaldības atbalstu organizēja biedrība „Nīkrācnieki”. Bērni piedalījās izglītojošās
nodarbībās par veselīgu uzturu, iepazinās ar uzņēmējdarbību Nīkrāces pagastā.
Radošajā darbnīcā bērni apguva tehniku, kā izveidot rokassprādzes, veselības sporta
speciālists bērniem rādīja prezentāciju par veselīgu dzīvesveidu. Praktiskajā daļā
bērni uzzināja, kā pareizi izvingrināt un iesildīt savu ķermeni pirms aktīvas sportošanas. Piecas dienas notika nometne „Veselības Skoliņa”. Bērni iepazina dažādas
veselības veicināšanas aktivitātes.
Nīkrāces pagasta pārstāvji piedalījās Skrundas novada 9.atklātajās sporta spēlēs
un ieguva godalgotas vietas.
Informāciju sagatavoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā

Kad koku zaros sāk krāsoties lapas un dārzos jūtama ābolu smarža, ir klāt septembris - jauns mācību gads skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem. Sveicam
visus skolēnus, studentus, pedagogus, sākot jauno mācību gadu!
Vasarā Liepu iela posmā no A9 šosejas līdz Liepu ielai 12 tikusi pie jauna asfalta
seguma. Saudzēsim to un ievērosim izliktās ceļa zīmes! Jauns asfalta segums ir uzklāts arī mašīnu stāvlaukumam pie pagasta. Nomainījām jumta segumu automašīnu
garāžai Parka ielā. Pašreiz gatavojamies uzlikt ielu nosaukumu norādes. Ir iesākti
Sprīžu kapsētas ieejas remontdarbi.
Vasara darbīga bijusi arī pagasta senioriem, kas apmeklēja gan senioru saietu pie
Vilgāles ezera, gan dārza svētkus Skrundā. Bija arī skaista un interesanta ekskursija
Talsu novadā. Sieksātes pamatskolas bijušie skolēni, skolotāji un darbinieki pulcējās
savas skolas salidojumā.
Neapstājas arī pagasta apkārtnes sakopšanas darbi. Mūsu kopjamās platības ir ļoti
lielas, jo šogad jāsakopj un jāapļauj arī abas skolas teritorijas. Arī visas kapsētas
vasarā tika sakoptas, notika kapu svētki. Lielākie teritorijas sakopšanas darbi vēl
tikai ir priekšā.
Informāciju sagatavoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Dzintra Veģe

Par projektu “Siltumtrases rekonstrukcija
Skrundas pilsētā”

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir noslēgusi līgumus ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.3.1.0/18/A/018 “Siltumtrases
rekonstrukcija Skrundas pilsētā” īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti Skrundas centralizētajā siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmā. Projekta ietvaros plānots rekonstruēt siltumtrasi Skrundas centrā
330 m garumā, aizstājot energoneefektīvos posmus ar jauniem siltumtrašu
posmiem un optimizējot siltumtrašu izvietojuma maršrutu. Rezultātā tiks
samazināti siltumenerģijas zudumi siltumtīklos, samazināta siltumenerģijas
ražošanai nepieciešamā siltumenerģija un elektroenerģija un iegūts siltumnīcefekta gāzu ietaupījums. Projekta kopējās izmaksas ir 92 652 EUR (tai skaitā
PVN), no tām 23 674 EUR līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
Šobrīd ir izstrādāta visa tehniskā dokumentācija, bet būvniecības darbus
plānots uzsākt, noslēdzoties 2018./2019. gada apkures sezonai, tas ir,
nākamā gada pavasarī.
Projekta realizācija ir svarīga gan centralizētās siltumapgādes sistēmas
lietotājiem, gan arī citiem Skrundas pilsētas iedzīvotājiem, jo tā rezultātā tiks
samazināts vides piesārņojums, uzlabota dzīves kvalitāte Skrundas pilsētā,
nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums tā lietotājiem.

NĪKRĀCE

2018. gada 7. septembris

Skrundas novada pašvaldības policija
informē par notikumiem jūlijā un augustā

Nepieskata mājdzīvniekus
Saņemtas sūdzības par kaķiem kādā īpašumā Kušaiņos, Smilgās un Nīkrācē. 10.
jūlijā Jaunmuižā, kādā privātīpašumā, pieklīdis svešs suns, kurš nogādāts Saldus
dzīvnieku patversmē “Oposums” . 16. jūlijā saņemta sūdzība par suni Skrundā, kurš,
iespējams, netiek pienācīgi aprūpēts. Uzsākta administratīvā lietvedība. Nepieskatīti
suņi bijuši arī Smilgās. Kāds kaķis Skrundā, Sporta ielā, līdis svešos dzīvokļos. 17.
augustā saņemta sūdzība par kāda īpašnieka zirgiem, kuri bieži izlaužas no aploka un
uzturas blakus kaimiņa īpašumā. 30. augustā Lēnās skraidīja apkārt divi nepieskatīti
suņi. Suņu īpašnieki tiek noskaidroti.
Neievēro noteikumus
2. jūlijā apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, Saldus ielā pamanīti melni dūmi.
Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka vīrietis ugunskurā iemetis elektrības vadus. Atkritumi dedzināti arī netālu no pilskalna. Nelikumīgi sadedzināt sadzīves
atkritumus cilvēki centušies arī citviet novadā. Vairākas reizes nācies aizrādīt par
smēķēšanu neatļautā vietā. Kāds jaunietis Skrundā, Raiņa un Amatnieku ielas
krustojumā, skaļi runājis ar necenzētiem vārdiem. Tiek lemts par administratīvās
lietvedības uzsākšanu. Arī šais vasaras mēnešos vairāki cilvēki atradušies uz ielas
alkohola reibumā, kā arī saņēmuši aizrādījumus vai uzsākta administratīvā lietvedība par alkohola lietošanu publiskā vietā. 11. jūlijā Raņķos kādā īpašumā tika
dedzināti dažāda veida atkritumi. Kušaiņos mežā atrasti izbērti atkritumi. Nelegāli
atkritumi izbērti arī Skrundā. Vainīgās personas tiek noskaidrotas. Konstatēts arī,
ka kādā īpašumā, kur atrodas arī dzīvojamā māja, nav noslēgts līgums ar atkritumu
apsaimniekotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Apsekojot Skrundas
pilsētas teritoriju, pamanītas vairākas mašīnas, kuras atstātas ceļa zīmes “Apstāties
aizliegts” darbības zonā. Skrundas pilsētas estrādē jaunieši iekļuvuši estrādes telpās.
Vainīgās personas tiek noskaidrotas.
Saņem informāciju
2. jūlijā saņemta informācija par nodegušu tiesnešu mājiņu Pumpuros, bijušajā
arodvidusskolas sporta laukumā. 12. jūlijā Skrundā kādai mašīnai uzkritis žogs. 19.
jūlijā ziņots par pārpildītiem konteineriem Kušaiņos, bet Skrundā, sociālajā mājā,
nostrādājusi drošības signalizācija. 7. augustā saņemta informācija par iespējamu
kaimiņu zemes robežu pārkāpšanu, uzarot zemi Skrundas pagastā, kā rezultātā
cietuši arī koki. 8. augustā ziņots, ka no mājām aizbēgusi nepilngadīga persona.
Saņem sūdzības
3. jūlijā saņemta sūdzība, ka Raņķu pagastā uz kāda privātīpašuma zemes atrodas
svešas mašīnas, kuras braukušas pāri laukam, nesaskaņojot to ar zemes īpašnieku.
Aizbraucot uz notikuma vietu, situācija atrisināta. 5. jūlijā sūdzība bijusi par kaimiņu
nesaskaņām Raņķos, kur vīrietis alkohola reibumā, iespējams, uzvedies huligāniski.
Kaimiņu neaskaņas bijušas arī Pumpuros. Cilvēki vairākkārt sūdzējušies par kādu
sievieti Skrundā, kura uzvedas neadekvāti. Ģimenes konflikti vairākas reizes risināti
Skrundā, kā arī Ciecerē. Saņemts iesniegums par iespējamu patvaļīgu koku ciršanu
Nīkrācē. 13. augustā sūdzība bijusi par kādu vīrieti, kurš izteicis draudus.
Nekopj īpašumus
Jūlijā apsekoti vairāki īpašumi, kuros nebija nopļauta zāle. Dažiem tiek lemts
par administratīvās lietvedības uzsākšanu. Cilvēki arī ziņojuši par nesakoptiem
īpašumiem. Vairāki īpašumi aizlaisti ar latvāni.
Zog
10. jūlijā Skrundā pazudis kalnu velosipēds “Specialized ”melnā krāsā. Velosipēds
nozagts arī Kušaiņos. 16. jūlijā saņemta informācija, ka Rudbāržos kāds vīrietis svešā
privātīpašumā zog ķiršus. 10. augustā kādā siltumnīcā Skrundā kāds nolasījis tur
augošos tomātus. 16. augustā saņemta informācija par somas zagšanas mēģinājumu
veikalā “Elvi”, Skrundā. Vainīgā persona noskaidrota. 23. augustā saņemta informācija par kādu vīrieti, kurš veikalā nozaga divas alkoholisko dzērienu pudeles.
Sadarbojas ar dienestiem
23. augustā kopā ar Valsts policiju Skrundā meklēts kāds bezvēsts pazudis vīrietis.
Skrundā pamanīta meklēšanā esoša persona un nogādāta Valsts policijā.
Informāciju apkopoja Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors
Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

Notiks informatīva sanāksme par dabas
lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja”
dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

2018. gada 27. septembrī plkst. 17.30 Skrundas kultūras namā, Lielā ielā 1a,
Skrundā, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja”
dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem.
Sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa
ieleja” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes
procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem, aktivitātēm, iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Dabas liegums „Ventas un Šķerveļa ieleja” dibināts 1957. gadā un ir Natura
2000 teritorija. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kopējā platība ir 1459 ha. Tas
ir nozīmīga nogāžu un gravu mežu, upju straujteču, dabisku upju posmu un pamatiežu atsegumu aizsardzības vieta. Tajā atrodas virkne ģeoloģisko objektu – Ketleru
atsegumi, Gobdziņu klintis, Šķerveļa dižakmens u.c.
Atgādinām, ka dabas liegumā „Ventas un Šķerveļa ieleja” ir jānodrošina gan
Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saglabāšana. Viens no dabas
aizsardzības plāna uzdevumiem ir izvērtēt biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas
pasākumus, ņemot vērā teritorijas saimniecisko izmantošanu, kā arī tās sociālekonomiskos aspektus, reģiona attīstību un iedzīvotāju intereses.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un visus pārējos, kam interesē
dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana,
iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju
un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte,
adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt
priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā
vai rakstiski līdz 2018. gada 10. septembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam
Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.
Aicināti visi interesenti!
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2018. gada 26. jūlija domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības Ceļu fonda komisijas nolikumu. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē 29.09.2009. Skrundas
novada domes sēdē (prot. Nr. 10, 8.§) apstiprinātie Skrundas novada pašvaldības
autoceļu fonda noteikumi.
Dome nolemj, ka p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” pārtrauc
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu,
bet turpina sniegt un pilnveidot pakalpojumu “Dienas stacionārs”. Dome
nolēma esošos p/i “Skrundas veselības
un sociālās aprūpes centrs” ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
klientus sešu mēnešu laikā, izvērtējot
viņu veselības stāvokli, uzņemt aprūpes
namā “Valtaiķi”.
Dome nolēma ņemt no Valsts kases
aizņēmumu 38 200,00 EUR (trīsdesmit
astoņi tūkstoši divi simti eiro un 00 centi) apmērā uz 3 gadiem ar Valsts kases
noteikto procentu likmi, ar izņemšanu
vidējā termiņā, pamatsummas atmaksu
uzsākot ar 2020.gada martu, projekta
LLI-293 “Visit Venta” (projekta saīsinājums – ViVa) īstenošanai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma ņemt aizņēmumu no
Valsts kases 24 590,00 EUR (divdesmit
četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit

eiro un 00 centi) apmērā uz 3 gadiem ar
Valsts kases noteikto procentu likmi, ar
izņemšanu vidējā termiņā, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2020.gada marta
mēnesi projekta LLI-258 “Installation
of video security surveillance cameras
for ensuring safety in towns of Latvia
and Lithuania” (projekta saīsinājums
-VideoGuard) īstenošanai, aizņēmuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma ņemt aizņēmumu no
Valsts kases 39 987,00 EUR (trīsdesmit
deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit
septiņi eiro un 00 centus) apmērā uz 3
gadiem ar Valsts kases noteikto procentu
likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot
ar 2019.gada martu, projekta LLI-303
“Life in clean environment - a better
future!” (projekta saīsinājums – Clean
brownfields) īstenošanai, aizņēmuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma ņemt no Valsts kases
aizņēmumu 1 160 653 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit tūkstoši seši
simti piecdesmit trīs eiro, nulle centi)
apmērā uz 15 gadiem ar Valsts kases
noteikto procentu likmi, ar izņemšanu
vidējā termiņā, pamatsummas atmaksu
uzsākot ar 2020.gada martu. Projekta
Nr.18-02A00702-000079 „Grants ceļu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu,
Rudbāržu un Skrundas pagastos” īstenošanai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar

pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome nolēma nodot bez atlīdzības
valstij Satiksmes ministrijas personā vairākus pašvaldības nekustamos
īpašumus: autoceļu „P116”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kas sastāv no
zemes vienības 0,555 km kopgarumā un
inženierbūves – autoceļa; autoceļu „A9”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kas sastāv no zemes vienības 1,063 km
kopgarumā un inženierbūves – autoceļa;
autoceļu „P117 Skrunda - Aizpute”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
kas sastāv no zemes vienības 0,870 km
kopgarumā un inženierbūves – autoceļa.
Dome nolēma pārdot vairākus nekustamos īpašumus: par brīvu cenu, EUR
9511,80 (deviņi tūkstoši pieci simti
vienpadsmit eiro, 80 centi), nekustamo
īpašumu - zemi „Bites 1”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra
Nr.6282 010 0011, ar kopējo platību 3,99
ha; EUR 3925,00 (trīs tūkstoši deviņi
simti divdesmit pieci eiro) nekustamo
īpašumu - zemi „Dzelzgales grantsbedres”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.6268 002 0057, ar kopējo
platību 1,06 ha; EUR 1925,00 (viens
tūkstotis deviņi simti divdesmit pieci
eiro, 90 centi) nekustamo īpašumu - zemes Oskara Kalpaka ielā 12A, Skrundā,
Skrundas novadā, kadastra Nr.6209 003
0283, ar kopējo platību 2025 m2.

Dome piekrita Skrundas novada
domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces komandējumam dalībai Eiropas
platformas vietējo un reģionālo pašvaldību attīstībai (“PLATFORMA”) desmit
gadu jubilejas pasākumos un apmeklēt
Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas
Komisijas organizētos Eiropas Reģionu
un pilsētu nedēļas OPEN DAYS pasākumos Briselē (Beļģijā) no 09.10.2018.
līdz 11.10.2018., izmaksāt komandējuma dienas naudu un segt ceļojuma
apdrošināšanas izmaksas. Komandējuma
laikā priekšsēdētājas pienākumus pildīs
viņas vietnieks Aldis ZALGAUCKIS,
nosakot atlīdzību 30% apmērā no Alda
ZALGAUCKA amata darba algas.
Dome nolēma atjaunot īpašuma
tiesības divām personām, katrai uz ½
domājamo daļu zemes vienības Liepājas
ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā.
Dome nolēma apstiprināt SIA „TERRA TOPO” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu
„Biķi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, zemes vienības sadalīšanai.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Ventas ielā
6A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes
ierīcības projektu, zemes vienības sadalīšanas dēļ.
Dome noteica zemes vienībai 0,3493
ha platībā Cieceres ielā 21A, Ciecerē,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
lietošanas mērķi – 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
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Dome iznomāja zemes vienību 2,3487
ha platībā „Brīvzemniekos”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā personai uz
5 gadiem. Lietošanas mērķis - 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Gruntskalni”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā un atdalāmai zemes vienībai 13,5
ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu
„Upes Meži”, Raņķu pagasts, Skrundas novads. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu
„Zaļkalni”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, zemes vienības sadalīšanai.
Dome apstiprināja SIA „METRUM”,
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamo īpašumu „Kalna Kušaiņi”, Kušaiņos, Skrundas pagasts, Skrundas novads, zemes vienības sadalīšanai.
Dome uzņēma bilancē par kadastrālo
vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda dzīvokli Jubilejas
ielā 3-17, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā.

Dzīvokļu jautājumi

Dome vienai personai anulēja deklarēto dzīvesvietu Kalēju ielā 12a-12,
Skrundā, Skrundas novadā.

2018. gada 23. augusta domes ārkārtas sēde

Dome ievēlēja Dagniju Daigu GRUNDBERGU par Skrundas novada Bāriņtiesas locekli darbam Rudbāržu pagastā un noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada Bāriņtiesas sastāvs ir šāds: Antra
EISAKA – bāriņtiesas priekšsēdētāja, Dace MICKUS – bāriņtiesas locekle, Anna LEILONE – bāriņtiesas locekle, Dagnija Daiga GRUNDBERGA – bāriņtiesas locekle.

2018. gada 30. augusta domes sēde

SIA “Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome izdarīja precizējumus noteikumos “Siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Skrundas novadā” (apstiprināti
ar Skrundas novada domes 26.04.2018.
sēdes, prot. Nr. 5, 5.§, lēmumu).
Dome apstiprināja siltumenerģijas apgādes tarifu Rudbāržu ciemā
2018./2019.gada apkures sezonai 62,92
EUR/MWh (bez PVN), ko sastāda
dabasgāzes izmaksas 44,81 EUR/MWh
(maksa par dabasgāzi – 31,72 EUR/
MWh, pārvades sistēmas pakalpojums
– 2,82 EUR/MWh, sadales sistēmas
pakalpojums – 7,93 EUR/MWh, akcīzes
nodoklis – 2,34 EUR/MWh) un siltumenerģijas ražošanas izmaksas – 18,11
EUR/MWh.
Dome apstiprināja siltumenerģijas apgādes tarifu Skrundas pilsētā
2018./2019.gada apkures sezonai 69,37
EUR/MWh (bez PVN), ko sastāda
dabasgāzes izmaksas 41,03 EUR/MWh
(maksa par dabasgāzi – 29,05 EUR/
MWh, pārvades sistēmas pakalpojums
– 2,58 EUR/MWh, sadales sistēmas
pakalpojums – 7,26 EUR/MWh, akcīzes
nodoklis – 2,14 EUR/MWh) un siltumenerģijas ražošanas izmaksas – 28,34
EUR/MWh.
Dome nolēma papildināt Skrundas
vidusskolas amatu sarakstu ar amata
nosaukumu „Pirmsskolas skolotāja palīgs” (kopā 1 darba slodze) no 2018. gada
30. augusta. Profesijas kods – 531101.
Mēneša darba algas likme 450,00 EUR
(četri simti piecdesmit euro, nulle centi).

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma atcelt Skrundas novada
domes 26.07.2018. sēdes (prot. Nr. 9,
8.§) lēmumu “Par aizņēmumu projekta
“Life in clean environment – a better
future!” (“Dzīve tīrākā vidē – labākai
nākotnei!”) realizācijai, un ņemt aizņē-
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mumu no Valsts kases 68 108,00 EUR
(sešdesmit astoņi tūkstoši viens simts
astoņi euro, centi) apmērā uz 3 gadiem
ar Valsts kases noteikto procentu likmi,
pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.
gada martu, projekta LLI-303 “Life in
clean environment - a better future!”
(projekta saīsinājums – Clean brownfields) realizācijai, atmaksu garantējot ar
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma atbrīvot SIA “AMG
montāža”, reģ. Nr. 42103044603, adrese
Ezermalas iela 5, Liepāja, no angāra ar
kopējo platību 446,2 m2 (adrese “Torņpumpuri”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads) nomas maksas uz laiku līdz
2019. gada 30. septembrim.
Dome nolēma nodot Jaunsardzes un
informācijas centram (K.Valdemāra
iela 10/12, Rīga) bezatlīdzības lietošanā
kustamo mantu saskaņā ar pielikumu
Nr. 2 uz 1 lpp. līdz 01.08.2018. un slēgt
līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā (apstiprināts ar Skrundas
novada domes 25.09.2014. sēdes, prot.
Nr.14, 21.§ lēmumu).
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Skrundas
novada domes 26.10.2017. sēdes, prot.
Nr. 7, 15.§, lēmumu).
Dome saskaņoja Skrundas novada
pašvaldības Jaunmuižas pamatskolas
attīstības plānu 2018. – 2019.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome nolēma pagarināt ar personu
telpu (kopējā platība 46,84 m2) Liepājas
ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
līgumu uz pieciem gadiem.
Dome pagarināja ar SIA „P ARVI”
(reģ. Nr. 51203011391, juridiskā adrese
Raiņa iela 10A, Skrunda, Skrundas
novads) telpas Skrundas vidusskolas
kafejnīcā (Liepājas ielā 12, Skrundā,
Skrundas novadā) ar kopējo platību
32,76 m2 nomas līgumu uz trīs gadiem
no 01.09.2018., nosakot nomas maksu
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14,23 EUR (četrpadsmit euro, divdesmit
trīs centi), maksa par komunālajiem
pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija)
pēc skaitītāja rādītājiem un elektrība pēc
skaitītāja stāvokļa uz mēneša 1. datumu.
Dome iznomāja personai zemes vienību „Priedaiņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 0,51 ha platībā uz pieciem
gadiem, lietošanas mērķis - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome noteica zemes vienības daļai
Saldus ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, 0,281 ha platībā lietošanas mērķi
- 0901 – izglītības un zinātnes iestāžu
apbūve.
Dome uzņems bilancē par kadastrālo
vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda dzīvokļus Ventas ielā
7-2 un Ventas ielā 7-6, Raņķos, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā.
Dome sadalīs pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu „Vakara ielas armijas bāze” Skrundā, Skrundas novadā,
un atdalāmām zemes vienībām piešķirs
nosaukumus: 0,15 ha platībā – Lielā iela
16B, Skrunda. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem; 0,14 ha
platībā – Lielā iela 18A, Skrunda. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0502
– pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem; 0,11 ha platībā – Lielā
iela 27A, Skrunda. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā
zemes izmantošana sakņu dārziem; 0,12
ha platībā – Lielā iela 14C, Skrunda.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūve;
0,09 ha platībā – Lielā iela 14B, Skrunda.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Dome sadalīja pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu „Ceļš uz Sileniekiem” Skrundā, Skrundas novadā, un
atdalāmo zemes vienības daļu 0,11 ha
platībā pievienoja pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Lielā iela,
Skrunda, Skrundas novads. Atdalāmo
zemes vienības daļu 0,2187 ha platībā
nolēma pievienot pašvaldībai piekrītošam nekustamam īpašuma „Vakara
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ielas armijas bāze”, Skrunda, Skrundas
novads.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Kātiņi” Nīkrāces pagastā un atdalāmai
zemes vienībai 23,1 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Nogāzes”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Dome anulēja adresi nekustamajam
īpašumam - zemes vienībai „Veclancenieki”, Raņķu pagasts, Skrundas novads.
Dome izveidoja ēku īpašumu un
dzīvojamai māja ar saimniecības ēkām
„Ceriņi”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, piešķīra adresi Vēju iela 5, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320.
Dome noteica nekustamajam īpašumam – daudzdzīvokļu mājai „Ceļmalas”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,

adreses telpu grupām: telpu grupai
001 „Ceļmalas”–1, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324; telpu grupai
002 „Ceļmalas”–2, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324; telpu grupai
006 „Ceļmalas”–3, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324; telpu grupai
003 „Ceļmalas”–4, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324; telpu grupai
004 „Ceļmalas”–5, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324; telpu grupai
005 „Ceļmalas”–6, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324.
Dome nolēma izstrādāt nekustamā
īpašuma „Ritumi”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalīšanas dēļ.
Informāciju apkopoja Kristīne
Vērdiņa-Jackeviča, projektu
speciāliste

Paziņojums
par izmaiņām atkritumu
apsaimniekošanas maksā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 26. jūlijā
ir pieņēmusi lēmumu Nr. 88, apstiprinot SIA „Liepājas RAS” poligona
„Ķīvītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu ar dabas resursu
nodokli (DRN):
• laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 31. decembrim
– 49,25 EUR/tn, bez PVN,
• laika periodam no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim
- 52,29 EUR/tn, bez PVN.
Pamatojoties uz minēto un pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39. panta 1. un 12. daļas, mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
No 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim
Skrundas novadā maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 10,36 EUR/m3 bez PVN, tajā skaitā – apsaimniekotāja
izmaksas 4,95 EUR/m3 bez PVN, poligona tarifs (ietverot DRN) - 5,41
EUR/m3 bez PVN.
No 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Skrundas novadā maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
būs 10,75 EUR/m3 bez PVN, tajā skaitā – apsaimniekotāja izmaksas
4,95 EUR/m3 bez PVN, poligona tarifs (ietverot DRN) - 5,80 EUR/
m3 bez PVN.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme”, rakstot
e-pastu uz info@ekokurzeme.lv vai zvanot pa tālr. 63407315.
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Par meliorācijas sistēmu

Skrundas novada pašvaldība ir iecerējusi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Skrundas novada teritorijā esošām ūdensnotekām
ar šādiem ūdenssaimniecisko iecirkņu klasifikatora kodiem 36581:17; 36581:18;
36581:19; 36581:16, 36581:20.
Šāds statuss pēc Meliorācijas likuma 1.panta 51 punktu piešķirams koplietošanas
meliorācijas sistēmai, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos).
Statusa piešķiršana nemaina zemes īpašuma tiesības, tas dod iespēju pašvaldībai
veikt grāvju tīrīšanu privātīpašumā, piesaistot ES vai citu finanšu instrumentu, kā
arī pašvaldības budžeta finanšu līdzekļus.
Minētais jautājums ir aktualizēts, jo pagājušā gada rudens nesamērīgi lielais
nokrišņu daudzums pierādīja, ka ar meliorācijas sistēmu sakārtošanu saistītie jautājumi ir risināmi prioritārā kārtā. Iecere atbilstoši Meliorācijas likuma 222. pantam
ir saskaņota ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”.         
Šobrīd pašvaldība veic zemes īpašnieku, kuru īpašumā atrodas minētās ūdensnotekas, aptauju, lai noskaidrotu viedokli par pašvaldības plānoto ieceri. Meliorācijas
digitālais kadastrs pieejams vietnē www.melioracija.lv .
  Sīkāka informācija pieejama Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļā.
Jautājumu/ierosinājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Skrundas novada pašvaldības
Attīstības nodaļu, zvanot pa tālruni 63350454 vai sūtot e-pastu: gita.rubezniece@
skrunda.lv.

Aicinām Skrundas un Skrundai tuvējo apkaimju
iedzīvotājus pieteikties bezmaksas smēķēšanas
atmešanas nodarbībām

Aicinām Skrundas un Skrundai tuvējo apkaimju pieaugušos iedzīvotājus,
kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*.
Nodarbības būs bez maksas un notiks no 3. oktobra līdz 24. oktobrim,
Skrundas kultūras namā 3. stāva zālē, Lielā ielā 1A , Skrundā.
Informatīvā smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas nodarbība notiks trešdien,
3. oktobrī no plkst. 18.00 – 19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi Ingu Dreimani, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām
nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā,
trešdienās, sākot no 10. oktobra, no plkst. 18.00 – 21.00.
Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu smēķējošu Skrundas un Skrundai
tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts
to darīt.
Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu,
gan arī tos, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību
laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā
arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc
atbalsta grupas nodarbību noslēguma.
PIETEIKŠANĀS. Aicinām pieteikties, izmantojot interneta vietni www.
nesmekesu.lv vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@
gmail.com, e-pastā norādot šādu informāciju – “Vārds, uzvārds, tālr. numurs,
– Skrundas grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem,
zvanot 26180109.
Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv
* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta “Kompleksi veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.
Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF
projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”
(identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu
apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Jūlijā Skrundas novadā nav piedzimis neviens bērniņš, augustā – meitenīte un
puisītis – Elizabete un Arnolds.
Lai skaists šis laiks, kad bērniņš vēl tik mazs un aug, vecāku mīlestības sildīts!

Laulības noslēguši četrpadsmit pāri, divi – jūlijā, divpadsmit – augustā,
no tiem 5 pāri - 18. augustā, kas visā Latvijā bija kāzu pārpilna diena.
Mūsu novadā 6 jaunas ģimenes.
Trīs laulības noslēgtas Skrundas ev.lut. draudzē.
Sapratni un mīlestību, garu un skaistu mūžu kopā!
Vairs nevaru atcerēties,
Kas smaržoja tā:
Jaunības neprāts,
Vai tavi mati tai tālajā dienā…
Bet paldies dzīvei par tevi.
Varbūt tā smaržo laime?
Tev paldies saku par sevi.

Piepildītus un skaistus gadus kopā dzīvo mūsu domes priekšsēdētāja
LORETA un JĀNIS ROBEŽNIEKI.
30. jūlijā viņi svinēja Pērļu kāzas – 30 gadu laulības jubileju.
Sveicam jubilejā!
21. augustā Sudrabkāzas svinēja rudbāržnieki
INESE UN ARNIS OZOLIŅI
Laimīgi un saskanīgi līdz zelta jubilejai!

Piecdesmit gados tik daudz jau ir bijis
Un jābrīnās, kurā avotā spēks ir smelts,
Ka mūžs tik bagāts briedis - kā zelts...

Kopīgo gadu zelts līdz skaistai jubilejai sakrāts
SAULCERĪTEI UN ARNOLDAM IVĀNIEM, kas 20. jūlijā atzīmēja 50
gadu laulības jubileju un ALISEI un IVARAM ZVIRBUĻIEM, kas Zelta
kāzas svinēja 24. augustā.
Apsveicam skaisto kopdzīves svētku jubilārus!

SKRUNDAS NOVADS
Diskutē par poligona
“Mežaine” nākotni

27. augustā reģionālajā vizītē Skrundā
ieradās aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis. Tikšanās mērķis bija ar
Skrundas novada iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem pārrunāt poligona
“Mežaine” turpmākos attīstības plānus.
Iedzīvotāji tika iepazīstināti ar poligona
teritorijas karti, zemēm, kuras būtu nepieciešamas turpmākai poligona attīstībai un
paplašināšanai.
R. Bergmanis atzina, ka tāda poligona
kā “Mežaine” nav pat visā Eiropā. To ir
novērtējuši arī sabiedrotie spēki un ikviens,
kas piedalījās vasarā notikušajās mācībās
“Saber Strike”. Tāpēc ir svarīgi, lai iespēja
trenēties šādā vietā būtu gan mūsu zemessargiem, gan sabiedrotajiem spēkiem.
Sarunā ministrs atzīst, ka daudzas
pašvaldības ir gatavas darīt ļoti daudz, lai
viņu teritorijā ienāktu un uzturētos bruņotās vienības, jo tas nozīmē ienākumus un
dzīvotspēju.
R. Bergmanis atklāja, ka nākotnē Skrundas novadā gribētu izveidot arī kadetu
skolu. Arī šiem jauniešiem vajadzēs vietu
treniņiem, tiktu radītas jaunas darba vietas.
Aizsardzības ministrs norāda, ka poligona iespējamais teritorijas lielums varētu būt
ap 1500 ha, no kuriem šobrīd daļa pieder
Latvijas Valsts mežiem, pašvaldībai un
privātpersonām.
Aizsardzības ministrijas pārstāve Sanita
Vaivode uzsvēra, ka ar privāto zemju īpašniekiem tiks runāts, zemes tiks novērtētas.
Sākumā tiek pieņemts konceptuāls lēmums
par atsavināšanu, tad tiek runāts ar īpašniekiem, atsavināšanas process ir balstīts uz
sadarbību. Līdz šim vēl nav nācies izmantot piespiedu atsavināšanu. Atlīdzība tiek
noteikta ar sertificēta vērtētāja palīdzību,
kur tiek iekļauti arī īpašnieku zaudējumi,
kurus iespējams iesniegt pašiem vai to
novērtē sertificēts vērtētājs.
Ministrijas pārstāve atzīmēja, ka nākamais solis būs dokumenta iesniegšana
valdībā, pēc tam ar nekustamā īpašuma
īpašniekiem sazinās Valsts aizsardzības
militāro objektu un iepirkumu centrs,
uzsākot dialogu.
Iedzīvotājus interesēja arī īpašuma maiņas iespēja, uz ko S. Vaivode atbildēja, ka
ir iespējama maiņa pret valstij piederošu
īpašumu. Taču netiek izskatītas nomas
iespējas.
Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis skaidroja, ka lēmums par procesa
uzsākšanu ir ilgstošs process, tās ir sarunas,
izvērtējums, kopīgs, politisks lēmums.
Pārrunājot situāciju ar mednieku kolektīvu
pārstāvjiem, ministrs uzsvēra, ka ar katru
kolektīvu Aizsardzības ministrija pārslēgs
līgumu.
Plašāka informācija un poligona karte
pieejama www.skrunda.lv.
Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas
novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Bibliotēku ziņas

Nīkrāces bibliotēkā
17. septembrī pl.12.00 tikšanās ar
dzejniekiem Mārīti un Hariju Krūzēm.
Skrundas bērnu bibliotēkā
11. septembrī tikšanās ar rakstnieku
un grāmatu ilustratoru Mārtiņu Zuti.
Raņķu bibliotēkā
Līdz 30. oktobrim Aivara Vētrāja
fotogrāfiju izstāde “Dzelzceļa ielas
impresijas”.
Rudbāržu bibliotēkā
Līdz 10. oktobrim fotogrāfiju izstāde no H. Krūzes kolekcijas “Latvijas
ainavas”.
Skrundas pilsētas bibliotēkā
No 17. līdz 29. septembrim izstāde
„Varavīksnes krāsu tematiskais plaukts”.
9. oktobrī pl.16.00 Skrundas pilsētas
bibliotēka aicina uz izglītojošu, muzikāli
literāru pasākumu “Dzīve BEZ sāpēm”.
Mūziķe, žurnāliste un grāmatas “Migrēna. Izlaušanās” latviskā izdevuma idejas
autore dalīsies pieredzē ar savu privāto
migrēnas stāstu. Par muzikāliem priekšnesumiem rūpēsies Milleru-Balandīnu
ģimene.

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.

2018. gada 7. septembris

Notikumu kalendārs

Skrundā

No 20. septembra līdz 20. oktobrim Skrundas k/n mazajā zālē skatāma
Vladislava Kundziņa fotoizstāde “Austrālija – ķenguru zeme”. Izstādes autors
daudz ceļo, aktīvi piedalās dažādās fotoizstādēs un darbojas grupā “Lieliskie
fotodraugi”. Pavasarī Skrundas k/n bija apskatāmas divas šī autora darbu
izstādes – “Ziedi” un “Skotija – latvieša acīm”. Izstādes atklāšana, tikšanās
ar autoru un sarunas par ceļojumiem 20. septembrī pl.16.00.
21. septembrī pl.19.00 Rīgas teātru aktieri skatītājiem piedāvā izrādi “SILVIJA”. Amerikāņu dramaturga Alberta Ramsdela Henrija luga “SILVIJA” ir
komēdija par mīlestību un nemīlestību, par to, kā šodienas pragmatisma vilnī
saglabāt jūtu pilnību, tuvību ar dabu un dzīvesprieku. Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti pavērsieni izrādē ar skumjām, bet laimīgām beigām.
Izrādē piedalās - Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace Makovska, Ivars Puga,
Voldemārs Šoriņš. Režisors - Voldemārs Šoriņš, komponists - Valdis Zilveris,
mākslinieks - Jānis Jansons. Biļetes iepriekšpārdošanā no 5. septembra Skrundas
bērnu bibliotēkā. Cena - EUR 7.00. Biļešu cena pasākuma dienā - EUR 10.00.
26. septembrī pl.18.00 Skrundas k/n lielajā zālē izklaidējoša cirka izrāde klaunu šovs “OKI DOKI”. Programmā jauni profesionālu klaunu priekšnesumi,
burvju triki, žonglieri un sīko dzīvnieciņu parāde. Ieeja – EUR 1.50.
28. septembrī pl.16.00 Skrundas k/n lielajā zālē pasākums “Kurzeme – Tautas Saimes grāmatas ceļš”. Tautas saimes grāmatas organizatori, kas izlolojuši
un realizējuši ideju par 25 grāmatām, kas ir kā dāvana Latvijai simtgadē, aicina
visus Kurzemes novadus sanākt kopā Skrundas novada pašvaldībā mirklī,
kad visu piecu Kurzemes grāmatu ceļi satiekas, lai dotos tālāk uz Rīgu, uz
Gaismas pili.

Rudbāržos

22. septembrī O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas un vidusskolas 5. salidojums. No pl.17.00 līdz 18.00 reģistrēšanās. Pl.18.00 koncerts “ATMIŅU
TAUREŅI”. No pl. 20.00 līdz 22.00 skolas apskate. Pl.22.00 balle kopā ar
grupu “Sapņu pietura”. Dalības maksa - 5.00 EUR. Dalību vēlams pieteikt pa
telefonu – 26395996 (Austra Osvalde), 6261729 (Inese Ozoliņa) vai 29578722
(Liene Krūmiņa).
25. septembrī pl.18.00 Rudbāržu sporta zālē, Jauniešu klubiņa telpās, sezonu
atsāk Aktīvo meiteņu apvienība.
No 29. līdz 30. septembrim Rudbāržos Jauniešu netradicionālās sporta
spēles “Zelta zābaks”.

Nīkrācē

8. septembrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā darbnīca “Gleznas
enkaustikas tehnikā”. Nodarbību vadīs Dace Kudore. Līdzi jāņem vaska krītiņi,
veca avīze. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie kultūras darba organizatores
vai pa t.22470402.
22. septembrī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Snēpeles amatierteātris
spēlēs Elizabetes Haferes jautru spēli vienā paņēmienā “Kartupeļu talka”.
Ieeja bez maksas.
22. septembrī Nīkrāces pamatskolas stadionā no pl.10.00 -16.00 SPĒKA
DIENA (“WORLD PULL-UP DAY”). Pievilkšanās ir viens no efektīvākajiem vingrinājumiem ķermeņa augšdaļas stiprināšanai. Pietupieni ir viens no
efektīvākajiem vingrinājumiem, lai stiprinātu sēžamvietas muskulatūru un
tonizētu augšstilbus. Planks ir viens no efektīvākajiem vingrinājumiem dziļās
muskulatūras stiprināšanai.
Piedalāmies Eiropas sporta nedēļā. 24. septembrī pl.10.00 vingrojam kopā
visās iestādēs (skola, pagasta pārvalde, Saieta nams, bibliotēka). 26. septembrī
nūjojam kopā un baudām Nīkrāces skaistos dabas skatus. Pl.15.00 pulcējamies
pie Atpūtas centra. 28. septembrī pl.16.00 Atpūtas centrā veselības vingrošana.
Veselības sporta speciālists nodrošinās efektīvu veselības sporta nodarbību
atbilstoši katra cilvēka fiziskajam stāvoklim un mērķim, ko viņš vēlas sasniegt,
veicot fiziskos vingrinājumus.

Raņķos

19. septembrī Raņķu pakalpojuma pārvalde organizē ekskursiju. Pieteikties
un samaksāt līdz 14. septembrim. Sīkāka informācija pa telefonu 29359243.
26. septembrī pl.17.00 Raņķu pasākumu zālē radošā pēcpusdiena - Dārza
trauku veidošana: dārza vāze, dārza bļoda un svečturis. Par nepieciešamajiem
materiāliem sīkāka informācija pa t. 29359243.
29. septembrī pl.12.00 Raņķu pasākumu zālē Vaiņodes amatierteātra izrāde
A.Niedzviedzis “Meklēju omi,...opim”. Ieeja - bez maksas.

Pateicība

No sirds pateicamies visiem jaukajiem cilvēkiem, kas palīdzēja, atbalstīja un atcerējās, Māri Ošenieku pavadot Mūžībā.
Piederīgie
Mūžs jūlijā un augustā noslēdzies – 15 novada iedzīvotājiem.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

GUNĀRS ŠĶIERIS

05.06.1941.

09.07.2018.

AUSMA ZELTIŅA

09.04.1931.

07.07.2018.

MĀRIS OŠENIEKS

02.09.1944.

11.07.2018.

STAŅISLAVA FJODOROVA

26.01.1930.

15.07.2018.

ELVĪRA DONE

24.01.1940.

18.07.2018.

ANNA DZALBE

04.01.1929.

20.07.2018.

ANDREJS PRIEDENS

10.05.1940.

22.07.2018.

AINA DRAVNIECE

18.06.1943.

21.07.2018.

MILDA JUKUMSONE

25.01.1935.

05.08.2018.

MARTA APRIĶE

25.11.1928.

03.08.2018.

ULDIS GUNARS JANSONS

24.10.1940.

06.08.2018.

ALMA DZIDRA SPĒKA

28.01.1931.

14.08.2018.

PĒTERIS JURDŽIS

29.06.1946.

25.08.2018.

MIRDZA LUĪZE ĶERGALVE

17.06.1924.

29.08.2018.

VALIJA BRANTE

02.04.1934.

29.08.2018.

