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Labdien, lasītāj!

Aldis Zalgauckis, Skrundas 
novada domes deputāts

Apstiprināts 2019. gada budžets

Februāris, ziemas centrālais 
mēnesis, liekas, ka līdz pavasarim 
vēl tālu, tālu. Tas ir laiks, kad redzam, 
ka ziema pamazām atkāpjas un 
katrs nākamais rīts atnāk pie mums 
arvien gaišāks. Laiks rit savu 
straujo ritējumu, un mēs, cilvēki, 
mēģinām to noķert. Ziema ar mums 
rotaļājas, te saputina milzīgas 
sniega kupenas, te tikpat strauji tās 
izkausē un pārvērš slidenās peļķēs. 
Ziema ir radoša.

Ikdiena bieži vien mums neļauj 
pamanīt brīnumu mums blakus - 
balti sarmotās koku rokas, kas it 
kā sniedzas mums pretī, saules 
zaķēnus, kas lēkā mums apkārt 
it kā baidīdamies samērcēt kājas 
izkusušā sniega peļķēs. Viss ir 
skaists, viss ir brīnumu pilns. Jau 
zīlīte velk savu pavasara dziesmu, 
vai tu to dzirdi?

Arī Skrunda iegūst arvien jaunus 
un skaistus vaibstus, kļūst ērtāka 
un krāšņāka. Mēs visi kopā varam 
veidot to vēl skaistāku. Būsim 
radoši, domāsim radoši, radīsim 
radoši! Viss ir mūsu rokās, galvās 
un sirdīs, lai mūsu dzīve kļūtu 
gaišāka un interesantāka, lai 
pelēkā ikdienas rutīna kā iztramdīts 
zvirbuļu bars pazūd no mūsu 
dzīves. 

Būt radošam nozīmē paskatīties 
uz lietām nedaudz citādāk. Būt 
radošam nozīmē domāt un gribēt. 
Būt radošam nozīmē piedalīties un 
darīt. Ja būsim radoši vienkāršās, 
ikdienas lietās, tās vairs mūs 
nenomāks. Ja būsim radoši mūsu 
kopējās lietās, darīsim mūsu 
novadu interesantāku, atšķirīgāku, 
patīkamāku.

Pavasaris atnāks agrāk vai vēlāk, 
sniegs nokusīs. Skrundas novada 
ļaudis, sāksim radoši!

Skrundas novada pašvaldības ad-
ministratīvais centrs atrodas Skrun-
das pilsētā.  Novada teritorijas kopējā  
platība ir  555, 39 km2, kurā ir Skrun-
das, Raņķu, Nīkrāces un Rudbāržu 
pagasti. 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes datiem  uz 2019. gada 7. 
janvāri novadā dzīvo 5045 iedzīvo-
tāji. Iedzīvotāju skaitam ir tendence 
samazināties. Gada laikā tas noticis 
par 101 iedzīvotāju.

Pēc Skrundas dzimtsarakstu no-
daļas datiem 2018. gadā reģistrēts 31 
jaundzimušais, kas ir par astoņiem 
mazāk nekā pērn, miruši 67 Skrun-
das novada iedzīvotāji,  noslēgtas 42 
laulības. 

Reģistrētais bezdarba līmenis gada 
sākumā bija 7%, tas ir 203 cilvēki. 

Mērķi un prioritātes
Skrundas novada ilgtermiņa stratēģis-

kie mērķi ir trīs - sabiedrības labklājība, 
attīstīta uzņēmējdarbības vide, attīstīta 
un sakārtota dzīves un atpūtas vide. Paš-
valdības 2019. gada prioritātes ir vairā-
kas. Viena no tām – pilnveidot izglītības 
procesu un sakārtot izglītības iestāžu 
infrastruktūru, piemēram, rekonstruējot 
pirmsskolas izglītības iestādes ”Liep-
ziediņš” ēku, atjaunojot iekšējās komu-
nikācijas, uzlabojot energoefektivitāti 
un telpas pielāgojot bērniem no pusotra 
gada vecuma. Prioritāra ir arī novada 
teritorijas  infrastruktūras  un mājokļu 
pilnveidošana. Uzmanība tiks pievērsta 
arī Eiropas struktūrfondu un citu finanšu 
instrumentu apgūšanai un līdzfinansē-
juma nodrošināšanai, prioritāri nosakot 
sakārtotu ceļu infrastruktūru. 2019. gadā 
tiks uzlaboti pašvaldības sniegtie pakal-
pojumi, paaugstinot novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti,  izvērtējot iedzīvotāju 
vajadzības. 

Izglītība
Skrundas novadā ar brīvpusdienām 

tiks nodrošināti bērni no piecgadīgo 
grupas līdz 12. klasei. Pašvaldība turpi-
nās nodrošināt skolēnu pārvadājumus,  
saistītus ar izglītības iestādes apmek-
lēšanu. Samazinoties skolēnu skaitam 
Jaunmuižā, 2019. gadā savu darbību 
izbeigs Jaunmuižas pamatskola.

Sociālā joma 
2019. gadā  paplašināts dzīvokļu 

pabalsta saņēmēju loks, ko nosaka nor-
matīvie akti par pabalstu piešķiršanu 
maznodrošinātām ģimenēm. Uzsākta 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu snieg-
šana ģimenēm ar bērniem un ģimenēm, 
kurās aug bērns invalīds, kā arī perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem. 
Iesaistoties  projektā “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionali-
zācijas (DI) plānu īstenošanai Skrundas 
novadā”, Nīkrāces pagastā tiks izveidots 
grupu dzīvoklis 6 personām, organizētas 
specializētās darbnīcas 9 personām ar 
garīga rakstura traucējumiem (GRT) un 
paredzēta dienas centra pilnveidošana 
10 personām ar GRT.  Projekta kopējās 
izmaksas ir 151 920, 00 EUR, no kurām 
ERAF finansējums ir 120 532, 55 EUR  
(79%), bet pašvaldības līdzfinansējums 
31 387,45 EUR (21%). Šī projekta 
realizācija būs iespējama tikai pēc liku-
ma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 
pieņemšanas.

Komunālie jautājumi
Skrundas novadā turpināsies siltum-

trašu un katlu māju rekonstrukcija un 
energoefektivitātes projektu realizē-
šana divām ēkām Rudbāržu pagastā. 

Skrundas novada pašvaldība 2019. gadā 
sagaida AS “Sadales tīkls” apakšstacijas 
“Robežnieki” nodošanu ekspluatācijā, 
kas ievērojami stabilizēs elektroener-
ģijas piegādi iedzīvotājiem un sekmēs 
investīciju piesaistes iespējas. 

Sadarbība ar Aizsardzības 
ministriju

2019. gadā turpināsies sadarbība ar 
Aizsardzības ministriju (AM), kura 
plāno sakārtot “Mežaines” teritoriju un 
pilnveidot Kurzemes jaunsardzes centru 
Rudbāržos, bijušajā pamatskolas ēkā. 
Ar AM uzsāktas sarunas par vēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un infrastruktū-
ras attīstību, izveidojot ”Kalpaka taku”, 
tādējādi radot sakoptu vidi.

Budžets
Skrundas novada pašvaldības 2019. 

gada budžeta projekts izstrādāts atbil-
stoši likuma „Par budžetu un finanšu 
vadību”, likuma „Par pašvaldību bu-
džetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, 
likumu „Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums” un citu likumu un normatīvo 
aktu prasībām, kā arī tika ņemts vērā LR 
Finanšu ministrijas rīkojums Nr.488 no 
18.12.2018. “Par valsts pagaidu budžetu 
2019. gadam”.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU DAĻA
Skrundas novada pašvaldības konsolidētie pamatbudžeta izdevumi 

plānoti 5 572 053 EUR apmērā.
 2019. gada pamatbudžeta funkcionālie izdevumi EUR un procentuāli.

Skrundas novada pašvaldības bu-
džets ir dokuments, kurš noformēts un 

Teksts - Loreta 
Robežniece, Skrundas 

novada domes 
priekšsēdētāja,

Ināra Muceniece, 
Skrundas novada 

pašvaldības Finanšu 
nodaļas vadītāja

Foto - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada 

pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

apstiprināts kā pašvaldības saistošie 
noteikumi.

 Pārvietoti šķirošanas 
konteineri 

Skrundas novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA "EKO Kurzeme" 
informē, ka publiski pieejamie 
p l a s t m a s a s  š ķ i r o š a n a s 
konteineri, kas bija novietoti 
pie SIA "Skrundas komunālā 
saimniecība", ir pārvietoti uz 
Skrundas tirgus laukumu Ventas 
ielā 14. Tuvākajā laikā tur tiks 
pārvietoti arī stiklam paredzētie 
šķirošanas konteineri.

Kopējie 2019. 
gada plānotie 
pamatbudžeta  

izdevumi 
salīdzinājumā 
ar 2018. gada 
izdevumiem 

palielinājušies par 
47 097 EUR 

jeb 0,85 %.
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ĪSUMĀ Raņķu pagastā
Godam aizvadīts 2018. gads. Saņemti apsveikumi un dāvanas. Raņķos bija jauks 

muzikāli literārais vakars sveču gaismā “Pirms iededz sveci egles zarā” saldenieču 
Dinas Zariņas un Daces Tapiņas izpildījumā. Bērnus priecēja Skrundas jaunieši un 
Ziemassvētku vecītis ar dāvanām. 

Spraiga bija arī saimnieciskā darbība - mājokļu sakārtošana, apkures ierīču re-
monts “Dižkārklos”, pabeigts tualetes remonts pārvaldes ēkā, dekorāciju gatavošana 
amatierteātra izrādei. 

Arī gads iesākās darbīgi, jo sniega tīrīšana mijās ar atkušņiem. Notika ilgi gaidītā 
amatierteātra pirmizrāde “Pagasta nabags”, pēc tam viesizrāde Nīkrācē. Arī kinova-
kars bija pietiekami apmeklēts. Bibliotēkā apskatāma Daces Pušīlovas darbu izstāde 
“Veco grāmatu otra dzīve”. Februāris iesākās ar Kurzemes novadu bijušo un esošo 
agronomu uzņemšanu.

Gaidām viesus uz atpūtas vakaru 16. februārī “Dzīve kā zieds” un 1. martā uz 
Kalvenes kultūras nama dramatiskā kolektīva izrādi – jautro lugu “Dūdene zina”. 
Novusa un galda spēļu spēlētājus gaidām ceturtdienās pārvaldes ēkā bijušā bēr-
nudārza telpās. Februārī uzsāksim pašvaldības dzīvokļu apsekošanu, lai fiksētu to 
stāvokli, tajos veicamos darbus un uzturēšanu kārtībā.

Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Notikumi Skrundas vidusskolā
Ar klašu eglītēm, piparkūkām, Ziemassvētku vecīti un skolas labdarības 

Ziemassvētku koncertu kultūras namā sagaidīts Jaunais gads! 4.b klases skolēni 
ar audzinātājas palīdzību bija iestudējuši Ziemassvētku uzvedumu, ko izrādī-
ja gan vecākiem, gan skolas biedriem un skolotājiem. Skolā notika skolēnu 
līdzpārvaldes organizētais Ziemassvētku pasākums “Mākonīšiem” un 1. - 4. 
klašu skolēniem. Uz tikšanos ar skolēniem svētku priekšvakarā bija ieradies 
Skrundas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Martins Samms. Mācību 1. 
semestris noslēdzās ar liecību izdošanu un svētku līniju, kurā tika teikts paldies 
skolēniem par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, konkursos, sportā un dažādās 
citās aktivitātēs.

2019. gads skolā sācies ar vairākiem skolēnu sasniegumiem. 
Bioloģijas valsts 41. olimpiādē 3. posmā Rīgā Annija Kliemane ieguva 3. 

pakāpes diplomu. Esam lepni par Anniju!
Filozofijas valsts 5. olimpiādē 2. posmā starpnovadā Annija Kliemane ieguva 

1. vietu un Ance Timbare - 2. vietu. Abas skolnieces uzaicinātas piedalīties 
valsts 3. posmā Rīgā.

19. janvārī ar Latvijas jaunatnes kāpšanas sporta un sporta tūrisma čempio-
nāta apbalvošanu noslēgusies 2018. gada sportistu sasniegumu sumināšana. 
Skrundas vidusskolas 6. a klases komanda (Evelīna Beierbaha, Emma Sophie 
Hoeppner, Lillija Pupure, Adrians Bolšteins) ieguva 2. vietu Latvijas sporta 
tūrisma 2018. gada komandu kopvērtējumā D grupā. 

Konkursā “Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2018” Skrundas vidussko-
la ieguva 6. vietu no 185 izglītības iestādēm Latvijā. Paldies visiem skolēniem, 
kas aktīvi darbojas ceļu satiksmes drošības projektos un piedalās konkursos!

Eiropas Dienvidu observatorijas ESO kopā ar Eiropas Astronomijas izglītī-
bas asociāciju EAAE konkursā skolēniem “Catch a Star” 11. klases skolēnu 
komanda ieguva 5. vietu. 

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā video konkursā “Latvijas 
100. dzimšanas diena” Elīza Janvāre un Annija Kliemane ieguva 3. vietu. Paldies 
skolotājai Vijai Zusmanei!

Robertam Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā Annijai Kliemanei 
1. vieta, Rodrigo Ivo Viļumam - atzinība. Sagatavoja skolotājas Jana Kozjura 
un Silva Pētersone.

Šajā mācību gadā Skrundas vidusskolas skolēni vecumā no 15 gadiem pildīja 
testu “Best in English” angļu valodā tiešsaistē. Šis tests ir starptautisks, to pildīja 
skolēni visā pasaulē. Testa organizētājvalsts ir Čehija.

AHHA zinātnes centra izaicinājuma labākais zinātnes eksperimenta video 7. 
- 9. klašu grupā 8.b klases komandai - Alisei Annai Rožkalnei, Keitai Āboliņai, 
Unai Zēģelniecei un Džesikai Loginai.

Skrundas vidusskolas zēnu komanda ieguva 2. vietu Kuldīgas novada skolēnu 
sacensībās tautas bumbā, meiteņu komanda - 3. vietu. 

29. internacionālajās Taekwondo sacensībās Ogrē Džesikai Loginai 2. vieta 
un Elīzai Beātei Bolsunovskai 3. vieta. Sveicam arī sportistus, kas kārtoja ek-
sāmenu un ieguva Taekwondo KUP sertifikātu un nākamo jostu. 

Latvijas finālsacensībās jaunsargu komandām ar pneimatisko šauteni pie-
dalījās Skrundas jaunsargu komanda. Individuālajā vērtējumā Jolantai Ainai 
Stepanovičai 2. vieta.

2018. gada Kuldīgas novada atklātajā čempionātā volejbolā Skrundas vidus-
skolas 8. - 9. klašu meitenes izcīnīja 2. vietu.

Sveicam arī Kuldīgas/Skrundas novadu sporta skolas apvienoto komandu 
ar 2. vietu U12 vecuma grupā zēniem un Kuldīgas NSS/Skrunda komandu ar 
8. vietu  U12 vecuma grupā meitenēm Latvijas Volejbola federācijas “Kausa 
izcīņas 2018” sacensībās jauniešiem.

Iepriecina citus
Lai iepriecinātu mūsu sešgadniekus un 1.- 4. klašu audzēkņus, 5.a klases 

skolēni  kopā ar literatūras skolotāju Silvu Pētersoni un audzinātāju Aivu Če-
hoviču iestudēja divas latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem. Šī jautrā izrāde 
vēl tika spēlēta 21. decembrī Skrundas sociālajā centrā.  Skolēni nesa savus 
pašdarinātos apsveikumus un mīlestību, lai arī šie ļaudis sajustu Ziemassvētku 
brīnumu. Seniori bija ļoti pateicīgi un priecīgi par šo apciemojumu. 22. janvārī 
5.a klase ar koncertprogrammu ciemojās Valtaiķu aprūpes namā. Tika minētas 
mīklas, skanēja trompete un ģitāra, kopīgi dziedāja dziesmas, izspēlēja divas 
pasaku lugas un skaitīja dzejoļus. 

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas direktora vietniece 
Inguna Berga.

Fonda atbalsta mērķis ir mazināt nabadzības ļaunākās formas, sniedzot nefinan-
siālu palīdzību vistrūcīgākajām personām. Ar Fonda atbalstu paredzēts mazināt 
vistrūcīgāko iedzīvotāju nenodrošinātību ar pārtiku, mājsaimniecību ar bērniem 
materiālo nenodrošinātību.

Latvijā ar Fonda atbalstu vistrūcīgākajām personām tiek nodrošināti:
• pārtikas preču komplekti (pilnpiena pulveris, makaroni, rīsi, griķi, manna, kviešu 

milti, gaļas konservi, auzu pārslas, eļļa, cukurs, olu pulveris, kartupeļu biezputras 
pārslas),

• higiēnas un saimniecības preču komplekti ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadu 
vecumam (ziepes, matu šampūns, zobu pasta, zobu birste, veļas mazgāšanas līdzekļi, 
trauku mazgāšanas līdzeklis),

• individuālo mācību piederumu komplekti ģimenēm ar sākumskolas un pamatsko-
las vecuma bērniem (kancelejas piederumi, skolas soma, materiāli, kurus izmantojot 
mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām),

• papildu bērnu pārtikas preču komplekti ģimenēm ar maziem bērniem vecumā no 
7 līdz 24 mēnešiem (mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem un maziem 
bērniem, biezputras maisījums, augļu un dārzeņu biezeņi, biezenis ar gaļu, sausiņi),

• papildu higiēnas preču komplekti ģimenēm ar maziem bērniem vecumā līdz 
diviem gadiem (autiņbiksītes, marles, krēms, ziepes, matu šampūns, mitrās salvetes, 
zobu pasta, zobu suka),

• papildpasākumi (informatīvi pasākumi, individuāls un grupu darbs, neformāli 
izglītojoši pasākumi).

Fonda atbalstu var saņemt personas, kuras uzrāda derīgu pašvaldības sociālā 
dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam vai atbilstību 
maznodrošinātas personas statusam (ja tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 
188 euro) un personas, kuras uzrāda derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu 
izziņu par personas nonākšanu krīzes situācijā.

Paku izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina partnerorganizācijas - 13 
pašvaldības un to iestādes, 13 biedrības un nodibinājumi, 3 reliģiskas organizācijas. 
Gatavās maltītes ar Fonda atbalstu nodrošina 13 partnerorganizācijas. Partneror-
ganizācijas nodrošina atbalsta sniegšanu visu 110 novadu un 9 Republikas pilsētu 
trūcīgām, maznodrošinātām (ja vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 euro) vai 
krīzes situācijās nonākušām personām.

Tiks paplašināts ES pārtikas un materiālās 
palīdzības atbalsta saņēmēju loku

Labklājības ministrija ierosinājusi papildināt nosacījumus Eiropas Savienības 
finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu saņemšanai.

Iepriekšminēto paredz 18. decembrī valdībā apstiprinātie Ministru kabineta 
grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr.727 „Dar-
bības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcī-
gākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”. 
Iecerēts, ka no 2019. gada janvāra Fonda atbalstu papildus varēs saņemt 
arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 242 euro, līdzšinējo 188 euro vietā. Pašvaldībās, kurās maz-
nodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par 
242 euro, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – 
Fonds) atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes. 
Turklāt grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt 
ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko 
līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā die-
nesta izsniegta rakstiska izziņa. 

Vienlaikus grozījumi paredz, ka ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam 
varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 
5 – 9 kg vai no 7 – 18 kg.

Līdztekus jau līdz šim nodrošinātajiem Fonda sociālās iekļaušanas papildpasā-
kumiem, turpmāk tiks nodrošināti arī socializēšanās pasākumi.

Atgādinām, ka šobrīd 28 partnerorganizācijas (nevalstiskās organizācijas, reli-
ģiskas organizācijas un pašvaldības, pašvaldību iestādes) visā Latvijā nodrošina 
Fonda atbalsta paku izdali 460 vietās un izsniedz gatavas maltītes 23 zupas virtuvēs.

Izsola nekustamo 
īpašumu 

Skrundas novada pašvaldība, adre-
se Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas 
novads, pamatojoties uz 31.01.2019. 
domes lēmumu (prot. 1, 3. §), orga-
nizē pašvaldības nekustamā īpašuma 
izsoli - zemes un mežaudzes “Kadiķi”, 
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 
kadastra numurs: 6282 009 0053. No-
sacītā cena EUR 99400,00 (deviņdesmit 
deviņi tūkstoši četri simti eiro). Izsoles 
laiks 13.03.2019. plkst. 10.00. Izsoles 
vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles 
dalībnieku reģistrācija līdz 12.03.2019. 
plkst.16.00. Izsoles veids- mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties Skrundas 
novada pašvaldībā vai www.skrunda.lv 
sadaļā Izsoles. 
Konsultācijas 
lauksaimniekiem

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra” Kuldīgas birojs 
piedāvā bezmaksas konsultācijas lauk-
saimniekiem un mežsaimniekiem.

Pieteikties pie Skrundas novada lauku 
attīstības konsultantes Anitas Miķelso-
nes (t.26213462) vai Kuldīgas KB pie 
Daigas Melleres (tel.27474605).
Mobilā diagnostika

4. martā no pl.10.00 līdz 17.00 Skrun-
dā, Kuldīgas ielā 4 (pie Latvijas ap-
tiekas) MOBILĀ DIAGNOSTIKA. 
Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības 
dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ 
MAKSAS, ar ģimenes ārsta nosūtīju-
mu – 2,85 EUR, bez nosūtījuma - 25,00 
EUR. Rentgens (plaušām, locītavām 
u.c.): 1 projekcija - 9,00 EUR (ģimenes 
ārsta nosūtījums nav nepieciešams). 
KARDIOGRAMMA - 5,00 EUR (bez 
ģimenes ārsta nosūtījumu). D vitamīna 
noteikšana 6,00 EUR. Lūdzam veikt 
PIERAKSTU uz noteiktu laiku pa t. 
27020119.

Februāris – 
onkoloģijas mēnesis

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrī-
ba “Dzīvības koks” nenogurstoši atkārto, 
ka dzīve turpinās arī PĒC vēža! Tā ir 
citādāka un bieži radikāli atšķirīga, jo 
mainās vērtības, dzīves uztvere, mērķi 
un prioritātes. “Dzīvības koks veicina 
savstarpējo atbalstu, kad tas nepiecie-
šams (psihosociālās rehabilitācijas prog-
ramma “Spēka Avots”, atbalsta grupas, 
mentoru kustība), kā arī nodrošina in-
formāciju un sadarbību ar speciālistiem 
un sabiedriskām organizācijām, lai kopā 
uzlabotu veselības aprūpes un sociālās 
drošības sistēmu valstī. Ja esi uzzinājis 
diagnozi...vēzis... Vajag parunāt ar kādu, 
kam bijusi līdzīga pieredze, zvani! Tev 
jāzina, ka neesi viens! 1. Ja esi uzzinā-
jis diagnozi (pats vai tuvinieks) un esi 
satraucies, kā visu pārdzīvot, zvani uz 
telefonu 26323636; 2. Katra cilvēka 
pieredze (arī līdzīgu diagnožu gadījumā) 
ir unikāla! Daudz kas ir atkarīgs no tā, kā 
mēs paši spējam mobilizēt savus spēkus 
un savu gribu, saprotot, ka slimība ir 
kāds dzīves posms, kas jāizdzīvo, kam 
jātiek pāri! Dzīve arī PĒC vēža turpinās! 
3. Sīkāka informācija par iespējām pie-
dalīties atbalsta grupās Skrundas novadā 
pa t.27014404 (Agris).
Lepojamies!

Skrundas mūzikas skolas 4. klases au-
dzēknes Karlīna Druvaskalna un Amēlija 
Strazdiņa (sk. A. Zuntnere) piedalījās 
starptautiskajā pianistu konkursā “Piano 
Freguency” Liepājā. Mūzikas skolas 
audzēkņi piedalījās arī Liepājā Valsts 
konkursa II kārtā Latvijas profesionā-
lās ievirzes un profesionālās vidējās 
mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas “Pūšaminstrumentu spēle” 
audzēkņiem, kurā Sanija Ērika Rudzroga 
ieguva 3. vietu I grupā (sk. L. Galla), 
Danielam Tomam Zīderam 3. vieta II 
grupā (sk. E. Ruģelis), Sandrai Elvīrai 
Brokai pateicība III grupā (sk. L. Galla).

 “Liepziediņa” pārbūve rit pilnā sparā
23. janvārī PII “Liepziediņš” telpās notika iknedēļas būvsapulce, kurā piedalījās 

Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš, Attīstības nodaļas 
vadītājs Edgars Zeberliņš, projektu vadības speciāliste Kristīne Vērdiņa-Jackeviča, 
SIA “Būvfirma Inbuv” valdes loceklis Toms Trubins un darbu vadītājs Jānis Kalniņš, 
SIA “AVA” pārstāvis Andris Solujevs, PII “Liepziediņš” vadītāja Dzintra Eglīte un 
SIA “Būves un Būvsistēmas” atbildīgais būvuzraugs Aldis Bitinieks. Pasūtītāja un 
būvnieku pārstāvji kopā ar būvuzraugu apsekoja telpas, iepazīstoties ar paveiktajiem 
darbiem, būvdarbu gaitu, kā arī tika apspriesti turpmākie darbi.

Kā informēja SIA “Būvfirma Inbuv” valdes loceklis Toms Trubins, šobrīd beidzas 
demontāžas darbi un tiks uzsākti montāžas darbi, kas saistīti ar tīkliem, ārējo pamatu 
betonēšanu, mūrēšanas darbiem, jumta maiņu. Kopā ar būvuzraugu tika apspriests 
darba process, gaita, ņemot vērā laikapstākļus. Informējot par darbu termiņiem, 
Toms Trubins norādīja, ka šobrīd viss notiek atbilstoši termiņam, ir pozīcijas, kur 
darbi paveikti ātrāk, līdz ar to apsteidzot plānoto grafiku.

Lai projekts tiktu veiksmīgi  iesākts un arī realizēts, 2017. gada 8. decembrī pēc 
iepirkumu procedūras tika noslēgts līgums ar SIA “Inbuv&CMP” par pirmsskolas 
izglītības iestādes “Liepziediņš”  ēku projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību. 
2018. gada februāra domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu pauda atbalstu bērnu-
dārza pārbūvei, apstiprinot aizdevuma ņemšanu Valsts kasē. Līguma kopējā summa 
ir 2 780 763 EUR. Papildu uzraudzību būvniecības laikā veiks Būvniecības valsts 
kontroles birojs, kas ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā 
un veic neatkarīgu būvdarbu valsts kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību.

Būvniecības darbus plānots pabeigt š.g. augustā, lai jau septembrī PII “Liepzie-
diņš” audzēkņi varētu iekārtoties jaunajās telpās.

Teksts - Iveta Rozenfelde
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Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto dabasgāzi, 
jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai

Šā gada 1. janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ven-
tilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas 
nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

Kāpēc šāda prasība iekļauta Ugunsdrošības noteikumos?
Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc gāzes ekspertu un skursteņslaucītāju atzinuma, jo, piemēram, pie-

vienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam, tiek traucēta paredzētā gaisa apmaiņa virtuvē, kas objektos, 
kuros tiek izmantota dabasgāze, var radīt spādzienbīstamu gāzes koncentrāciju.

Kādēļ prasība attiecināma uz namiem, kur izmanto dabasgāzi?
Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un tā koncentrējas telpas augšējā daļā, tādēļ arī  dabīgās ventilācijas sistēma ierīkota, lai 

dabasgāzes noplūdes gadījumā telpa tiktu izvedināta caur dabīgās ventilācijas kanālu, kura ievads atrodas telpas augšējā daļā 
pie griestiem. Tas nereti ir vienīgais ventilācijas kanāls, līdz ar to nosprostot ventilāciju ar tvaika nosūcēju nedrīkst.

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība tiek ievērota?
Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienests nepārbaudīs katru mājokli un pārbaudes galvenokārt tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti 
iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki. Iespēju robežās notiks dzīvojamā sektora apsekošana par ugunsdrošības 
prasību ievērošanu mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs nekas jauns, jo tās notiek katru gadu 
un notiks arī turpmāk.

Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz vienīgo dabīgās ventilācijas kanālu?
Obligāti veicamā darbība – atvienot tvaika nosūcēju no dabiskās ventilācijas kanāla. Atgādinām, ka dabīgā ventilācija ir 

būves pamatkonstrukcija un jebkura iejaukšanās, piemēram, bez saskaņojuma pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot 
tvaiku nosūcēju, nekad nav bijusi pieļaujama un uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

Kādi ir iespējamie problēmas risinājumi?
1. Noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēju modelis, proti, vai tajā var ielikt speciālos filtrus (piemēram, ogles filtrs smaržu 

noņemšanai un dūmu filtrs dažādu citu izgarojumu attīrīšanai), kas nodrošina tvaiku attīrīšanu recirkulācijas režīmā, vai no-
mainīt esošo tvaika nosūcēju ar tādu, kas var strādāt recirkulācijas režīmā. Vienlaicīgi norādām, kā šādi filtri ir regulāri jākopj 
un nepieciešamības gadījumā jāmaina, mainīšanas biežums ir atkarīgs no ēdiena gatavošanas biežuma un tvaiku (taukvielu) 
intensitātes daudzuma (kontrole reizi pusgadā).

2. Jaunā ventilācijas kanāla izbūve visai dzīvojamai mājai. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka: 
• būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana, 
• jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts, 
• jāveic ēkas tehniskā apsekošana,
• ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir 

vairāk nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvekspertīze.
3. Individuālais risinājums dabīgās ventilācijas izbūvei konkrētajā dzīvoklī. Šajā gadījumā jāņem vērā, ka:
• visas izmaksas gulstas uz konkrētā dzīvokļa īpašnieku,
• būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana, 
• jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts, 
• jāveic ēkas tehniskā apsekošana, 
• ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā grupa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir 

vairāk nekā viens apakšzemes stāvs), tad būvprojektam būs jāveic būvekspertīze.
Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 80. punkta prasībām dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk 

kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi 3 gados. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra 
speciālists, kurš var apliecināt, ka ir tiesīgs to darīt.

VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un tuvinieku drošību, bet gādāt, lai mājoklis būtu drošs! Ja jums ir 
radušies jautājumi par ugunsdrošību mājoklī, vaicājiet VUGD amatpersonām – rakstiet, zvaniet vai nāciet 
uz jums tuvāko daļu vai posteni!

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 inta.palkavniece@vugd.gov.lv

Biedrība „Darīsim paši!” 
izsludina projektu pieteikumu 

konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņem-
šanas 5. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. 

Projektu konkursa 5. kārtā pieejamais finansējums ir 436 535,61 euro.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 25.02.2019. – 25.03.2019.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcībā:
2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRIS-

KO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, 
JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 
2.mērķa summa 436535,61 euro)

2. RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai 
(sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums ir 305`568,63 euro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma 
projektiem līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam projektam: 
1. 40 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
2. 40 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-

šķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas 
šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai 
uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošanai.

Rīcības apraksts:
- Vietējās teritorijas sakārtošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti 

un sasniedzamību.
- Sabiedrisko aktivitāšu, tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes 

vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, 
dažādošana.

2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRIS-
KO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, 
JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 
2. mērķa summa 436 535,61 euro)

3. rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas manto-
juma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 130 966,98 euro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma 
projektiem līdz 90%.

Apbalsta apmērs vienam projektam: 
1. 40 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
2. 40 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-

šķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas 
šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai 
uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

5.2.2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes 
vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) 
dažādošanai.

Rīcības apraksts:
- Vietējās teritorijas dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšana, lai uzlabotu 

pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, sasniedzamību.
- Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tautas amatniecības un vietējo 

tradīciju popularizēšana, sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas veidu 
dažādošana.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas ter-

miņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā 
paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma 
un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. 

3. Pārējiem projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

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

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:
Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 

pieteikšanās sistēmā 
https://eps.lad.gov.lv/login 

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

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

Skrundas novada 7. atklātās ziemas sporta 
spēles ir klāt!

Datums Sacensību 
sākums Sporta disciplīna Sacensību 

vieta Atbildīgais

3. februāris pl. 10.00 Sacensības telpu 
strītbolā

Skrundas vidus-
skolas sporta zālē

Komandu pieteikt Aivitai Staņevičai pa 
tel.29570360, vai aivita5@inbox.lv

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

Rudbāržu sporta 
zālē

Pieteikumus pieņem Ilona Rītiņa pa tel. 
26665663, vai ilona.ritina@inbox.lv un 
Inese Ozoliņa pa t.26261729  ineseoz@
tvnet.lv

10. februāris pl. 10.00 Individuālās sacen-
sības šahā

Skrundas kultū-
ras namā

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

10. februāris pl. 11.00 Individuālās sacen-
sības dambretē

Skrundas kultū-
ras namā

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

16. februāris pl.10.00 Hokejs 3 : 3 Dzeldas centra 
dīķis

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

16. februāris pl. 11.00 Zemledus makšķe-
rēšana

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

17. februāris pl. 10.00 Sacensības galda 
tenisā

Skrundas vidus-
skolas sporta zālē

Dalību pieteikt Aivitai Staņevičai pa 
tel.29570360, vai aivita5@inbox.lv vai 
Uģim Jansonam pa t. 26443351

23. februāris pl. 10.00 Sacensības kāršu 
spēlē “Zolīte” koman-
dām (neatkarīgi no 
dzimuma: 4 spēlētāji)

Skrundas kultū-
ras nama zālē

Komandu pieteikt Aivitai Staņevičai pa 
tel.29570360, vai aivita5@inbox.lv

Pieteikumus pieņem Ilona Rītiņa pa 
tel.: 26665663 vai ilona.ritina@inbox.lv

23. februāris pl. 10.00 Sacensības dartā Skrundas kultū-
ras namā

Pieteikties Aivitai Staņevičai pa tel. 
29570360, vai aivita5@inbox.lv

2. marts pl. 10.00 Klasiskais volejbols 
vīriešiem, sievietēm.

Skrundas vidus-
skolas sporta zālē

Komandu pieteikt Aivitai Staņevičai pa 
tel.29570360, vai aivita5@inbox.lv

9. marts pl. 10.00 Florbols (5+1) Skrundas vidus-
skolas sporta zālē

Komandu pieteikt Aivitai Staņevičai 
pa tel. 29570360, vai aivita5@inbox.lv
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Skrundā, Skrundas novadā
2018. gada 27. decembris  Nr. 10/2018
APSTIPRINĀTI ar Skrundas novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 7.§)

Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – No-

teikumi) nosaka kārtību, kādā Skrundas 
novada pašvaldība (turpmāk - Pašval-
dība) aprēķina zemes nomas maksu 
par Pašvaldībai piederošiem vai piekrī-
tošiem neapbūvētiem zemesgabaliem 
Skrundas novada pašvaldības teritorijā. 

II. Neapbūvēta pašvaldības ze-

mesgabala bez apbūves tiesībām 
nomas maksas aprēķināšana

2. Neapbūvēta zemesgabala, kas 
Skrundas novada pašvaldības lauku 
teritorijā tiek izmantots personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām, atbilstoši 
likuma „Par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos” 7. pantam 
ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvē-

tajā zemesgabalā neveic saimniecisko 
darbību- nomas maksa tiek noteikta ne 
mazāk kā 3,00 EUR gadā, nepiemēro-
jot Ministru kabineta noteikumos par 
publiskas personas nomas zemes nomu 
noteikto minimālo maksu.

3. Neapbūvēta zemesgabala, kas 
Skrundas pilsētā nodots pagaidu lieto-
šana sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai 

ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvē-
tajā zemesgabalā neveic saimniecisko 
darbību-nomas maksa tiek noteikta ne 
mazāk kā 3,00 EUR gadā, nepiemēro-
jot Ministru kabineta noteikumos par 
publiskas personas nomas zemes nomu 
noteikto minimālo maksu.

4. Papildus 2. un 3. punktos noteiktajai 
nomas maksai nomnieks maksā norma-

tīvajos aktos noteiktos nodokļus – ne-
kustamā īpašuma nodokli un pievienotās 
vērtības nodokli.

5 .  Noteikumi s tā jas  spēkā ar 
01.01.2019.

Priekšsēdētāja                                                                              
Loreta Robežniece

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2018

„Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.    „Par Skrundas novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” izstrādāti 
saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas nomas un apbūves tiesības noteikumi ” 31. punktu, kurā noteikts ka 
pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.2. 
un 30.3. apakšpunktos

2. Īss projekta satura izklāsts Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas nomas un apbūves tiesības noteikumi ” 31. punktu, kurā noteikts 
ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu 30.2 
apakšpunktā-nomas maksa gadā 0,5% no kadastrālās vērtības. un 30.3. apakšpunktā - nomas maksa gadā 1,5% no kadastrālās vērtības. Projekta būtība ir noteikt 
minimālo neapbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā.

3. Saistošo noteikumu projekta ietekme 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts segs tā administrēšanai nepieciešamos izdevumus.

4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav

5. Saistošo noteikumu projekta ietekme 
uz administratīvajām procedūrām

Nav

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem 2018. gada 
decembrī un 2019. gada janvārī

Lieto alkoholu 
Par alkohola lietošanu sabiedriskās 

vietās aizrādījumus saņēmuši vairāki 
iedzīvotāji, dažiem uzsākta adminis-
tratīvā lietvedība. Pārkāpums ir arī par 
atrašanos sabiedriskā vietā pārmērīgā 
alkohola reibumā. 

Piegružo apkārtni
3. decembrī kādā privātīpašumā 

Skrundas pilsētas teritorijā piegružo-
ta apkārtne. Uzsākta administratīvā 
lietvedība. 2. janvārī Dzeldā jaunieši 
gružoja skolas teritoriju. Vainīgās per-
sonas un apstākļi tiek noskaidroti. 21. 
janvārī apsekojot Skrundas teritoriju, 
Lielā ielā pamanīti izmesti būvgruži. 
Vainīgā persona noskaidrota.  

Saņem sūdzības 
4. decembrī saņemta sūdzība par 

kādu iedzīvotāju daudzdzīvokļu mājā 
Dzeldā, kurš smēķē koplietošanas 
kāpņu telpā. Par smēķēšanu neatļautā 
vietā divu mēnešu laikā aizrādīts vairā-
kiem iedzīvotājiem. Cilvēki vairākkārt 
sūdzējušies par kādu sievieti Skrundā, 
kura staigājot pa pilsētu lamājas un 
spļaudās, savukārt 17. decembrī par 
kādu sievieti Skrundā, kura veikalā 
“Elvi” neadekvāti uzvedās. 4. janvārī 

pēc atkārtotām sūdzībām ar neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienestu 
sieviete nogādāta ārstniecības iestādē 
Liepājā. 12. decembrī saņemta infor-
mācija par nesaskaņotu šķeldošanu, 
bet 13. decembrī par nesaskaņotu 
krautuvi Nīkrācē. Nīkrāces pagastā, 
vedot ārā kokmateriālus, konstatēts 
sabojāts ceļš. 27. decembrī kāds vī-
rietis salauzis durvis daudzdzīvokļu 
mājas kāpņu telpā. Vainīgā persona 
noskaidrota.

Sadarbojas ar citiem 
dienestiem

4. decembrī sadarbībā ar Valsts 
policiju tika aizturēts kāds autovadī-
tājs, kurš vadīja automašīnu alkohola 
reibumā. Arī 5. decembrī palīdzēts 
Valsts policijai kādas personas aiztu-
rēšanā. 12. decembrī Valsts policijai 
palīdzēts atrast vainīgās personas, 
kuras izdarījušas zādzību. 3. janvārī 
palīdzēts Skrundas sociālajam dienes-
tam kāda dzīvokļa apsekošanā.

Satiksmes 
negadījumi

5. decembrī Rudbāržos un Skrun-
das pilsētas teritorijā notikuši ceļu 
satiksmes negadījumi. 22. decembrī 

Skrundā, Lielā ielā, notika divu au-
tomašīnu sadursme. Palīdzēts Valsts 
policijai noslēgt ielas braucamo daļu. 
Notikušas vairākas sadursmes ar meža 
dzīvniekiem. 17. janvārī slikto laika 
apstākļu dēļ Rudbāržu pagastā uz 
Valsts autoceļa posma bija izveidojies 
apledojums, tāpēc vairāki autovadītāji 
bija nobraukuši no ceļa braucamās da-
ļas, netiekot atpakaļ uz ceļa. Informēti 
atbildīgie dienesti, kuri palīdzēja. 

Nepieskata 
dzīvniekus 

Decembrī un janvārī saņemtas 
sūdzības par kaķiem un suņiem, kuri 
palikuši bez saimniekiem, kā arī par 
klaiņojošiem kaķiem un suņiem gan 
Rudbāržos, gan Skrundā. Klaiņojošs 
suns pamanīts arī Raņķu pagastā, sa-
vukārt 14. janvārī kādā privātīpašumā 
Robežu ielā bija pieklīdis suns un no-
kodis divus mājputnus. Suns nogādāts 
Saldus dzīvnieku patversmē. Sūdzības 
saņemtas ar par suņiem, kuru īpašniece 
nespēja tos savaldīt.

Pārkāpj noteikumus
11. decembrī Skrundas centrā pie 

dzeltenās līnijas novietota automašīna, 
autovadītājam izsteikts mutisks brīdi-

nājums. 17. decembrī sabojāts kāds 
servitūta ceļš Nīkrāces pagastā. 22. 
decembrī apsekojot Skrundas pilsētas 
teritoriju, pamanām kādu vīrieti, kurš 
šķērsoja ielu tam neparedzētā vietā. 
Vīrietis bija reibuma stāvoklī.  26. 
decembrī saņemts ziņojums par kādu 
neadekvātu autovadītāju. 28. decembrī 
Skrundas autoostas teritorijā kāvās 
divas personas, situācija atrisināta.  
Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, 
pamanītas vairākas automašīnas, kuras 
novietotas neatļautā vietā. 21. janvārī 
saņemta sūdzība par kādu autovadītā-
ju, kurš savu automašīnu vadīja agresī-
vi. 23. janvārī izsista loga dēļ Skrundā, 
Sporta ielā, izsaukta arī Valsts policija. 
23. janvārī bijis izsaukums uz aprūpes 
namu “Valtaiķi”, kur kāda iemītniece 
pārkāpusi iekšējās kārtības noteiku-
mus. Savukārt Nīkrāces pamatskolā 
šai dienā jaunieši traucējuši iestādes 
darbu.

Nelieto atstarotājus
30. decembrī kāds iereibis jaunietis 

diennakts tumšajā laikā stāvēja A9 
šosejas brauktuves malā un nebija 
pietiekami pamanāms, jo jaunietim 
nebija nekādu atstarojošu elementu.

Skandalējas 

kaimiņi 
Sūdzība bijusi par kaimiņieni, kura 

bieži skaļi lamājas ar necenzētiem 
vārdiem Bērzu ielas daudzdzīvokļu 
mājā. 14. decembrī nesaskaņas kaimi-
ņu starpā bijušas kādā daudzdzīvokļu 
mājā Skrundā, Kalēju ielā. 8. janvārī 
saņemta informācija par skaļiem 
kaimiņiem kādā daudzdzīvokļu mājā 
Skrundā, Raiņa ielā.

Atrod mirušu
27. decembrī Skrundas pagastā 

atrasts miris vīrietis.

Palīdz dzīvniekiem 
11. janvārī Skrundas pilsētas centrā, 

netālu no kultūras nama, bija iemal-
dījusies stirna. Kopā ar brīvprātīgiem 
Skrundas novada iedzīvotājiem stirna 
nogādāta mežā. Nākamajā dienā gan 
stirna atgriezusies. 

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors 
Ģirts Miksons

Informāciju apstrādāja 
Ieva Benefelde

Valsts ieņēmumu dienests informē
Valsts ieņēmumu dienests informē, ka gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadā 

gūtajiem ienākumiem būs iespējams iesniegt, sākot ar 2019. gada 1. martu.
Ienākumu deklarācija būs jāiesniedz gandrīz visiem iedzīvotājiem, kas 2018. gadā 

saņēma algu vai tai pielīdzināmus ienākumus. Iesniedzot deklarāciju, tiks noteikts, 
vai pērn veidojusies nodokļa pārmaksa vai nodoklis jāpiemaksā, jo ir pagājis pir-
mais nodokļu reformas gads, kurā ieviests progresīvais nodoklis un īpašā kārtībā 
piemērots diferencētais neapliekamais minimums. Ja bijuši attaisnotie izdevumi par 
ārstniecību un izglītību, Valsts ieņēmumu dienestam čekus var aizsūtīt jau līdz 1. 
martam, kad sākas deklarāciju iesniegšana. To var izdarīt divos veidos – izmantojot 
mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” vai datorā izmantojot EDS sākumekrānā 
pieejamo sadaļu “Attaisnoto izdevumu dokumenti”. 

Tad, kad pienāks deklarācijas iesniegšanas laiks, atverot elektroniskās deklarē-
šanas sistēmā (EDS) savu deklarāciju, iepriekš sagatavotie čeki par attaisnotajiem 
izdevumiem jau būs pievienoti no čeku krātuves. Tātad deklarācijā jau būs visa 
informācija. Tas ļaus ietaupīt deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo laiku, turklāt 
vienkāršos procesu.

ARĪ 2019. GADĀ BĒRNIEM PIEEJAMA VALSTS APMAKSĀTA 
VAKCĪNA PRET ĒRČU ENCEFALĪTU

Skrundas novads atrodas ērču encefalīta epidēmiskajā teritorijā, bērniem, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, 
2019. gadā ir pieejama valsts apmaksāta vakcīna pret ērču encefalītu.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču 
encefalītu bērniem no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 
2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 „Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk Noteikumi) 23.’1. un 23.’2. 
apakšpunktā noteikto:

23.’1. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem 
ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta 
ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā 
teritorijā;

23.’2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes 
iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija”.

Detalizētāku informāciju iespējams saņemt pie sava ģimenes ārsta.
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2018. gada 27. decembra domes sēde

2018. gada 13. decembra domes ārkārtas sēde 
Administratīvie jautājumi

Dome nolēma nodot SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pārvaldīšanā (ar tiesībām tirdzniecības vietas nodot tirdzniecības dalībniekiem nomā) Skrundas tirgu, Ventas ielā 14, Skrundā, kas sastāv no zemes 
gabala 2491 m2 platībā, tirgus paviljoniem 42,2 m2 platībā, tirgus nojumēm (10 gab.) un tirgus kustamās mantas.

Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas nova-
da pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 9/2018 “Grozījumi 2018. gada 
25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
1/2018 “Skrundas novada pašvaldības 
2018. gada budžets””.

Dome apstiprināja Skrundas nova-
da pašvaldības amatu sarakstu 2019. 
gadam.

No 2. janvāra Dome apstiprināja Ed-
garu ZEBERLIŅU par Skrundas novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju 
(profesijas kods 1213 23), slēdzot ar viņu 
darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosa-
kot pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem, 
mēneša darba algas likmi 1148,00 EUR 
(viens tūkstotis viens simts četrdesmit 
astoņi euro, nulle centi) un nosakot 
normālo darba laiku 40 stundas nedēļā.

No 1. janvāra Dome nolēma par p/i 
“Skrundas veselības un sociālās aprūpes 
centrs” direktores pienākumu izpildītāju 
iecelt Sigitu PICULI (profesijas kods 
1120 01), slēdzot ar viņu vienošanos par 
papildu darbu veikšanu uz noteiktu laiku 
no 01.01.2019. līdz no bērna kopšanas 
atvaļinājuma  atgriežas Guntra NEI-
LANDE, nosakot mēneša darba algas 
likmi 900,00 EUR (deviņi simti euro, 
nulle centi) un darba laiku – 40 stundas 
nedēļā, kas atbilst 1,0 slodzei kā p/i 
“Skrundas veselības un sociālās aprūpes 
centrs” direktorei, saglabājot medmāsas 
amatu uz 0,1 slodzi, veicot attiecīgos 

grozījumus darbinieka darba līgumā.
Dome piešķīra Skrundas novada 

domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽ-
NIECEI apmaksātu dalītu ikgadējo 
atvaļinājumu piecas kalendārās dienas 
no 14. līdz 18. janvārim,  uzdodot viņas 
prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja 
pienākumus izpildīt vietniekam Aldim 
ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 30% 
apmērā no Alda ZALGAUCKA amata 
darba algas. 

Dome aktualizēja Skrundas novada at-
tīstības programmas 2014.–2020. gadam 
rīcības un investīciju plānu.

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome atļāva SIA “Skrundas komu-
nālā saimniecība” norakstīt debitoru 
(fizisko personu) parādus par dzīvokļa 
īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pa-
kalpojumiem ar kopējo summu 2616,31 
EUR (divi tūkstoši seši simti sešpadsmit 
euro, trīsdesmit viens cents) un izslēgt 
viņus no debitoru saraksta.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
10/2018 „Par Skrundas novada pašval-
dības neapbūvēta zemes gabala nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību”, kas 
stājas spēkā ar 01.01.2019.

Dome nolēma pārdot izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašumu - dzī-
vokli “Pumpuri”- 30 Skrundas pagastā 
ar nosacīto cenu 1400,00 EUR (viens 
tūkstotis četri simti euro, nulle centi).

No 31. decembra Dome nolēma 
izbeigt ar ģimenes ārsti noslēgto telpu 
Kuldīgas ielā 2, Skrundā, nomas līgumu.

Dome nolēma slēgt ar SIA “Dr. Rutas 
Vinteres prakse” telpu (kopējā platība 
45,90 m2 ) Kuldīgas ielā 2, Skrundā, 
nomas līgumu uz pieciem gadiem, 
nosakot telpu  nomas maksu 0,85 EUR 
(nulle euro, astoņdesmit pieci centi) 
mēnesī un PVN likumos noteiktā kārtībā 
un apmēros.

Dome pagarināja ar biedrību “Lejas-
kurzeme” (adrese Kalēju iela 4, Skrunda) 
noslēgto telpu nomas līgumu uz pieciem 
gadiem.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt detālplānojumu nekustamajam 
īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, 
zemes vienībai 0,092 ha platībā, auto 
mazgātavas būvniecībai.

Dome pagarināja ar SIA „Viesalgi” 
02.01.2016. noslēgto pilsētas zemes 
nomas līgumu Nr. 2.3.5.5/2/16 par zemes 
gabala daļas 1,3 ha platībā Bānīša ielā 
12, Skrundā, nomu uz vienu gadu.

Dome nolēma iznomāt zemes vienības 
daļu 0,03 ha platībā „Riekstu mājas maz-
dārziņi” Rudbāržos personai uz 5 gadiem  
mazdārziņam. Lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, un noteica 
zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 

vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokli Sporta ielā 
3-2, Skrundā.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Logos” Skrundas pagastā un 
atdalāmām zemes vienībām piešķirt no-
saukumu. Zemes vienībai 2,32 ha platībā 
- nosaukumu „Vāres”. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0102 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 0,705 ha piešķirt jaunu 
nosaukumu „Dināri”. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0102 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;  2,39 ha piešķirt jaunu 
nosaukumu „Ķēpuri”. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; 3,08 ha piešķirt jaunu 
nosaukumu „Bāliņi”. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 0,5052 ha piešķirt jau-
nu nosaukumu „Mežkārkli”. Zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 1,23 ha piešķirt jaunu 
nosaukumu „Dūmkalni”. Zemes vienī-
bas lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; 0,6651 ha piešķirt jau-
nu nosaukumu „Upeslīči”. Zemes vienī-
bas lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība; 2,56 ha piešķirt jaunu 

nosaukumu „Klūglejas”. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;  1,45 ha piešķirt jaunu 
nosaukumu „Gāršas”. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; 2,35 ha piešķirt jaunu 
nosaukumu „Palkavnieki”. Zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība;  paliekošai zemes 
vienībai 1,26 ha platībā atstāt nosauku-
mu „Logos”. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Lankalni” Nīkrāces pagastā 
un atdalāmai zemes vienībai 1,04 ha 
platībā piešķīra jaunu nosaukumu 
„Akmeņi”. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 1001 – rūpnieciskā ražošanas 
uzņēmuma apbūve.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt nekustamā īpašuma „Ķioļi” Skrun-
das pagastā zemes ierīcības projektu 
zemes vienības sadalīšanas dēļ.

Dome nolēma grozīt Skrundas novada 
domes 29.03.2018. sēdes (prot. Nr. 4, 
22.§) lēmuma „Par ēku īpašuma izvei-
došanu un adreses „Ventas”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu” 
3.1. punktu. 

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma 2 personām anulēt dek-

larētās dzīvesvietas Skrundas novadā.

2019. gada 31. janvāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
1/2019 „Skrundas novada pašvaldības 
2019. gada budžets”.

Dome nolēma piedalīties ERAF pro-
jektu pieteikumu II atlases kārtā 9.3.1.1. 
pasākuma “Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai” ietvaros ar projektu 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 
Skrundas novadā”; projekta kopējās at-
tiecināmās izmaksas ir 151 920,00 EUR, 
no tām ERAF finansējums – 120 532,55 
EUR (79% no attiecināmajām izmak-
sām), līdzfinansējums ir 31 387,45 EUR 
(21% no attiecināmajām izmaksām).

Dome izdarīja precizējumus 2018. 
gada 25. oktobra Skrundas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Skrundas novadā” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) un infor-
mēs VARAM par 2.1. punktā izdarītiem 
precizējumiem. 

Dome grozīja Skrundas novada domes 

29.12.2016. sēdes (prot. Nr. 16, 16.§) 
lēmuma „Par zemes ierīcības projekta 
lietas apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Aizpori” Skrundā, Skrundas 
novadā” 2.2. un 2.3. punktus.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
30.08.2018. sēdes (prot. Nr. 11, 16.§) 
lēmumu „Par adrešu noteikšanu”.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšup-
ejošu soli nekustamo īpašumu - zemi un 
mežaudzes “Kadiķi” Rudbāržu pagastā 
ar nosacīto cenu 99 400,00 EUR (deviņ-
desmit deviņi tūkstoši četri simti euro, 
nulle centi).

Dome nolēma pārcelt zemnieku saim-
niecībai aprēķināto nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņu par īpašu-
miem, kuri atrodas Rudbāržu pagastā, 
uz 2019. gada 5. decembri.

Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 
vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokli Dārza iela 
6-4, Skrundā.

Dome apvienos zemes vienības „Va-
kara ielas armijas bāze” Skrundā 6,7212 
ha un 0,2187 ha platībā vienā zemes 

vienībā. Apvienotajām zemes vienībām 
tiks atstāts nosaukumu „Vakara ielas 
armijas bāze”. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Kadiķi” Rudbāržu pagastā un 
atdalāmai zemes vienībai 12 ha platībā 
piešķīra jaunu nosaukumu „Kadiķīši”. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma izveidot ēku īpašumu 
un garāžai piešķirs adresi Dārza iela 17, 
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324.

Dome nolēma izveidot ēku īpašumu 
un būvei piešķirs adresi Klusā iela 12, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.

Dome iznomās zemes vienību 0,153 
ha platībā Klusā ielā 12, Skrundā, per-
sonai uz pieciem gadiem, lietošanas 
mērķis - 0601 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

Dome nolēma izveidot ēku īpašumu 
un būvēm piešķirs adresi Strādnieku iela 
2, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.

Dome nolēma iznomāt personai zemes 
vienību Strādnieku ielā 2, Skrundā, 

0,1099 ha platībā uz pieciem gadiem, 
lietošanas mērķis - 0601 – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.                                                                                                                                     

Dome nolēma iznomāt zemes vienību 
„Celmiņi” Smilgās, Raņķu pagastā, 2,4 
ha platībā personai uz pieciem gadiem, 
lietošanas mērķis - 0601 – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.

Dome nolēma iznomāt personai zemes 
vienību „Avoti” Raņķu pagastā 0,153 ha 
platībā uz pieciem gadiem, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma iznomāt personai ze-
mes vienības „Pie Mētrām” Rudbāržu 
pagastā 0,08 ha platībā un 0,05 ha 
platībā uz pieciem gadiem, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma pagarināt pilsētas 
zemes nomas līgumu Nr. 3-5-5/10 no 
25.11.2013. uz trīs gadiem.

Dome apstiprināja SIA „METRUM” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 
par nekustamā īpašuma „Lēnu pils” 
zemes vienības sadalīšanu un piešķirs 
atdalāmai zemes vienībai 0,04 ha platī-
bā nosaukumu un uz tā esošām būvēm 
adresi „Lēnu attīrīšanas iekārtas”. Zemes 

vienības lietošanas mērķis – 0903 – 
valsts un pašvaldību iestāžu apbūve. 
Dome atstās paliekošai zemes vienībai 
3,10 ha platībā un uz tā esošām ēkām 
adresi „Lēnu pils”, Lēnas, Nīkrāces pa-
gasts, Skrundas novads. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0903 – valsts un 
pašvaldību iestāžu apbūve.

Dome telpu grupām daudzdzīvokļu 
mājā „Ceļmalas” Rudbāržu pagastā 
noteica adreses: telpu grupai 001 „Ceļ-
malas” – 1; telpu grupai 002 „Ceļmalas” 
– 2; telpu grupai 003 „Ceļmalas” – 3A; 
telpu grupai 004 „Ceļmalas” – 3; telpu 
grupai 005 „Ceļmalas” – 4; telpu grupai 
006 „Ceļmalas” – 5, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads, LV-3324.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
29.11.2018. sēdes (prot. Nr. 14, 9.§) lē-
mumu „Par lietošanas mērķa noteikšanu 
zemes vienības daļai”.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma anulēt 4 personām dek-

larētās dzīvesvietas Skrundas pagastā.

Informāciju apkopoja 
Kristīne Vērdiņa-Jackeviča

CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un 
infrastruktūras attīstīšanai

Centrālā finanšu un līgumu aģen-
tūra (CFLA) izsludinājusi atklā-
tu projektu iesniegumu atlasi par 
atbalstu ieguldījumiem ražošanas 
telpu un infrastruktūras izveidē vai 
rekonstrukcijā. Šim mērķim prog-
rammas otrajā atlases kārtā pieejami 
25,4 miljoni eiro no Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF). 
Projektu iesniegumu pieņemšana būs 
līdz  15. aprīlim.  Projektu iesniedzēji 
var būt komersanti vai nodibinājumi, 
kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma 
attīstīšanu un iznomāšanu ražošanas 
vajadzībām, apstrādes rūpniecības un 

informācijas un komunikāciju tehno-
loģiju nozares mazie un vidējie komer-
santi, kas būvē ražošanas telpas savām 
vajadzībām, kā arī ostas pārvaldes.

ERAF atbalsts ražošanas telpu attīs-
tībai paredzēts darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt 
MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrā-
des rūpniecībā un RIS3 prioritārajās 
nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts 
ieguldījumiem ražošanas telpu un 
infrastruktūras izveidei vai rekons-
trukcijai” otrās projektu atlases kārtas 
ietvaros.

Klientu apkalpošanu un klātie-
nes konsultācijas CFLA nodrošina 
Klientu apkalpošanas centrā Vecrīgā, 
Meistaru ielā 10, 1. stāvā (t.s. “Kaķu 
namā” pie Līvu laukuma), kā arī re-
ģionos – CFLA reģionālajās nodaļās 
Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē. 

Informāciju sagatavoja: Ieva 
Luste, Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras, sabiedrisko 
attiecību speciāliste, tālr. 

26019685, ieva.luste@cfla.gov.lv 
 Informācijas avots: www.cfla.gov.lv

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā

Skrundas novada dome pēc 2015. gada 14. oktobra Ministru kabineta no-
teikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 105. punkta paziņo, ka 27.12.2018. ir pieņēmusi lēmumu „Par 
detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41 A, Skrundā, 
Skrundas novadā”. 

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums – zemes vienība Liepājas 
iela 41 A, kadastra apzīmējums 6209 004 0142, teritorija - Liepājas un Ganību 
ielas krustojums, platība - 920 m2.

 Detālplānojuma teritorijā pēc Skrundas pilsētas plānojuma ir noteikta 
savrupmāju apbūves teritorija. Nekustamajā īpašumā plānots izbūvēt auto 
mazgātavu. Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, detalizēti izstrādājot 
apbūves izvietošanas priekšlikumus un apbūves rādītājus - apbūves intensitāti, 
blīvumu un augstumu zemes vienībā, vadoties no Skrundas pilsētas apbūves 
noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskiem 
apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja - Lāsma Jansone



2019. gada 8. februāris6 SKRUNDAS NOVADSwww.skrunda.lv

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. 
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 

(t.25708808), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Notikumu kalendārs 
Skrundā 

9. februārī pl. 18.00 Skrundas kultūras namā Kuldīgas deju apriņķa tautas 
deju kolektīvu koncerts.

16. februārī pl. 18.00 Skrundas kultūras namā vokālo ansambļu sadziedā-
šanās koncerts “Mīlestība nedalāma”. Koncertā piedalīsies Skrundas k/n sie-
viešu vokālais ansamblis “Romance”, vīru vokālais ansamblis “Vecie zēni”, 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vokālais ansamblis “Šokolāde”, 
Kalvenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”, Kuldīgas kultūras 
centra vokālie ansambļi “Karameles” un “Trifeles”, Snēpeles pagasta sievie-
šu un vīru vokālie ansambļi.

3. martā pl. 17.00 Skrundas novada Lēnās, pie memoriālās sienas, notiks 
piemiņas pasākums, veltīts Oskara Kalpaka bataljona vīriem un Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalierim, virsleitnantam Paulam Blūmam. Pasākumā piedalī-
sies Nacionālo bruņoto spēku, Zemessardzes un Jaunsardzes pārstāvji, NBS 
orķestris un Skrundas kultūras nama vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”. 
Pasākuma laikā jaunsargi nodos svinīgo zvērestu.

Rudbāržos
10. februārī pl. 14.00 Rudbāržu kultūras namā bērnu amatierteātra izrāde 

– pēc Vika stāsta motīva “Kā radās planēta ZEME”. Režisore – Mirdza 
Pilskunga. Ieeja – bez maksas. Pēc izrādes laukumā pie kultūras nama kopā 
ar folkloras kopu “Kamenīte” svinēsim Meteņus un mielosimies ar pašu 
ceptām pankūkām! 

Nīkrācē
15. februārī pl. 15.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā darbnīca “Pīšana no 

papīra”. Mācīsimies kopā pīt no vecām avīzēm un žurnāliem groziņus. Līdzi 
jāņem žurnāli, avīzes, šķēres vai papīra nazis un līme.

17. februārī pl. 15.00 Nīkrāces atpūtas centrā koncerts - tikšanās ar ģitā-
ristu, komponistu, aranžētāju, producentu un lektoru Aivaru Hermani. 
Patiesi dzīvu sajūtu vakars sirsnīgi tuvā atmosfērā: sarunās, atklāsmēs, mū-
zikā. Koncertprogrammā iekļautas instrumentālās kompozīcijas no paša mū-
zikas solo albumiem “Mans laiks” un “Liepājas iela”, kā arī pasaulslavenu 
komponistu (R. Pauls, I. Dunajevskis, V.A. Mocarts, J. Lenons u.c.) melodiju 
aranžējumus. Kā profesionāls mūziķis – ģitārists Aivars spēlējis grupās “Su-
venīrs”, “Tip – Top”, “Modo”, “Opus”, “Remix”, R. Paula ansamblī, Latvijas 
Valsts Televīzijas un Radio orķestrī, G. Rozenberga bigbendā, “Stabu ielas 
džezs” orķestrī, Laimas Vaikules grupā. Joprojām muzicē dažādos džeza un 
populārās mūzikas projektos.

Raņķos 
16. februārī pl. 20.00 Raņķu pasākumu zālē atpūtas vakars “Dzīve kā 

zieds”. Atpūtas vakara dalībniekus priecēs aktrise Karīna Tatarinova un 
ģitārists Ivars Hermanis ar programmu “Radio retro romantika”, ballē varēsi 
izdejoties pēc sirds patikas (muzikants no Jelgavas). Pieteikties līdz 11. feb-
ruārim, jo vietu skaits ierobežots. Sīkāka informācija pa telefonu 29359243.

26. februārī pl. 17.00 Raņķu pasākumu zālē radošā nodarbība “Mazā 
bilžu rāmītī…”. Akmens un filca glezniņas. Nodarbības vadīs Anda Vītola, 
dalības maksa 3,00 EUR.  Sīkāka informācija pa telefonu 29359243.

1. martā pl. 19.00 Raņķu pasākumu zālē Kalvenes kultūras nama drama-
tiskā kolektīva “Nebēda” izrāde - A. Niedzviedzis “Dūdene zina”. 

Skrundas novada domē 
ierīkots rotaļu stūrītis bērniem

Jaunais gads Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram at-
nācis ar jaukām pārmaiņām - kamēr vecāki risinās jautājumus pie Skrundas novada 
pašvaldības speciālistiem, mazās atvases varēs rotaļāties jaunajā bērnu stūrītī, kas 
tiks vēl papildināts. Gaidām ciemos!

Foto – Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Bibliotēku ziņas
Skrundas pilsētas bibliotēkā
26. februārī pl. 14.00 tikšanās ar stāst-

nieci Līgu Reiteri. Stāstu laiks Skrundā 
- valodas kultūra un vārda spēks.

Rudbāržu bibliotēkā
Līdz 28. februārim izstāde „Rūķi 

bibliotēkā” – Lienes Krūmiņas  rūķu 
kolekcija.

Skrundas bērnu bibliotēkā
13. februārī „Bibliotēkas stunda” un 

grāmatu maiņa pirmsskolas grupiņai 
„Mākonīši”. 

26. februārī pl. 12.30 „Latviski soli 
pa solim” - tikšanās ar stāstnieci Līgu 
Reiteri. Konkursa „Tā runā Skrundā” 
noslēgums.

Nīkrāces bibliotēkā
Līdz 28. februārim bērnu zīmējumu 

izstāde “Cūka - 2019. gada simbols”.
 22. februārī pl. 10.00 tematiskā stunda 

kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem  
“Gada dzīvnieka simbols - cūka”. 

Antuļu bibliotēkā
Līdz 28. februārim izstāde “Sveces un 

svečturi”. Izstāde veidota no Jaunmuiž-
nieku privātajām kolekcijām.

Raņķu bibliotēkā
Visu februāri vēl būs apskatāma Daces 

Pušīlovas darbu izstāde.
Sākot no 31. janvāra līdz 21. mar-

tam ieskaitot, ceturtdienās Antuļu, 
Raņķu pagasta, Nīkrāces pagasta 
un Skrundas pilsētas bibliotēkas 
slēgtas. Mācības Kuldīgas Galvenajā 
bibliotēkā.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
2018. gadā Skrundas novadā piedzimis 31 bērniņš.
Bērniņi piedzimuši 12 laulātiem pāriem; 17 bērniņiem mamma un tētis nav reģis-

trējuši laulību, bet atzinuši paternitāti; par 2 mazulīšiem rūpes uzņēmušās tikai mātes. 
13 bērniņi ir pirmie savās ģimenēs, 9 bērniņi ir otrie ģimenē, 5 bērniņi ir trešie, 
3 bērniņi ir ceturtie, vienā ģimenē sagaidīts piektais bērniņš. Dvīņu meitenītes 

ir 3. un 4. bērniņi ģimenē. Novada iedzīvotāju skaitu papildinājušas 17 meitenītes 
un 14 puisīši:

Skrundā 13 jaundzimušie, Skrundas pagastā – 9; Rudbāržu pagastā – 5; Nīkrāces 
pagastā – 3; Raņķu pagastā – 1 jaundzimušais.

Četriem bērniņiem vecāki izvēlējušies 2 vārdus – puisīšiem Robertam Edvardam, 
Jānim Braisam, Mikum Rihardam un meitenītei Keitai Martai.

Populārākais vārds zēniem bijis Roberts, kas dots 2 puisīšiem, un 2 meitenītēm 
– Eva

Latvijā joprojām populārākais zēnu vārds ir Roberts, meitenēm - Sofija.
Meitenēm vecāki aizvadītajā gadā izvēlējušies vārdus – Alīna, Anete, Anna, 

Elizabete, Enija, Eva, Gabriela, Grēta, Karīna, Kate, Keita, Kellija, Marta, Nate, 
Rebeka, Una, Veronika.

Zēniem vecāki izvēlējušies vārdus – Alens, Arnolds, Braiss, Daniels, Edvards, 
Eliots, Hugo, Jānis, Jēkabs, Kristiāns, Mikus, Patriks, Pauls, Rafaels, Rihards, 
Roberts

Iepriekšējo 3 gadu laikā ar katru gadu piedzimušo bērniņu skaits novadā mazliet 
pieauga, bet šajā gadā ir nedaudz samazinājies.

2015. 2016. 2017. 2018.
33 35 39 31

Aizvadītajā gadā Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 42 laulības, kas 
ir par 5 laulībām mazāk nekā 2017. gadā. Reģistrēt laulību baznīcā izvēlējušies 3 pāri. 

Pieprasītākais laiks aizvadītajā gadā: maijā noslēgtas 7 laulības, augustā – 15, 
decembrī – 6 laulības. Pieprasīti datumi bija 18. augusts, kad ģimeni dibināja 6 pāri. 

Mūžībā pavadīti 74 iedzīvotāji, no tiem reģistrētas 7 citu novadu mirušās personas:
Skrundā – 32; Skrundas pagastā – 11; Rudbāržu pagastā – 12, no tiem 2 Valtaiķu 

aprūpes centra klienti, Nīkrāces pagastā – 6; Raņķu pagastā – 6 iedzīvotāji

91-100 81-90 71-80 61-70 51-60 41-50
8 26 17 16 5 2

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
VILMARS DEGLAVS 26.10.1931. 28.11.2018.
OSKARS BARAKS 08.04.1973. 5.12.2018.
ZELMA KRONBERGA 06.04.1937. 10.12.2018.
SMAIDA RULLE 25.05.1940. 10.12.2018.
VELTA KLOKA 12.12.1929. 15.12.2018.
MODRIS JANŠEVSKIS 02.02.1957. 15.12.2018.
AGRIS BRAČS 26.06.1948. 27.12.2018.
ALFRĒDS DILĒVIČS 27.03.1949. 29.12.2018.
HELGA ŠPERLIŅA 25.11.1947. 30.12.2018.
STEPANS MALKEVIČS 01.02.1945. 31.12.2018.
SKAIDRĪTE RUĢEVICA 26.02.1952. 05.01.2019.
TOMASS ANDERSONS 19.08.2005. 03.01.2019.
VAIRA REINSONE 20.10.1939. 08.01.2019.
MARIJA POGUDA 04.10.1937. 10.01.2019.
VILNIS MISIŅŠ 10.10.1946. 08.01.2019.
ANTONIJS SAKSONS 19.05.1930. 14.01.2019.
ANDRIS EDGARS GRĪNBERGS 19.05.1952. 16.01.2019.
ĀRIJA MATVIENKO 02.06.1956. 23.01.2019.
INGRĪDA LINKOVSKA 26.05.1958. 26.01.2019.
LIGITA GIERKENA 04.07.1954. 27.01.2019.
GENRIKS DUĻKO 03.06.1947. 28.01.2019.

Mūžībā aizgājuši

Decembra mēnesī piedzimušas divas meitenītes Nate un Eva.
Janvāra mēnesī iedzīvotāju skaitu novadā papildinājušas 3 

meitenītes -  Sofija, Anna Emīlija un Dana Rēna.

Vēlam augt mīlētām un veselām!

Sveicam Andu un Valdi Vītolus 25 gadu kāzu jubilejā!

Stāsti, ka tu mani pazini jau kopš bērnības,
Mīlēji, kopš mīlestības...

Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa
aicina uz Ģimeņu vakaru

2. martā pl. 19.00 Skrundas kultūras namā 
Pasākums notiks 5. reizi un ir kļuvis par jauku tradīciju.
Mīļi gaidīti pāri gan ar cienījamu kopdzīves pieredzi, gan tikko ģimeni 

dibinājuši cilvēki, laipni aicināti pāri, kuri aizvadītajā gadā reģistrējuši laulību 
Skrundas dzimtsarakstu nodaļā. 

Nāciet patīkami atpūsties! Uzaiciniet  savus vedējus, pieaugušos bērnus, 
radus un draugus. 

Svinēsim svētkus ģimenei!
♥ Sveiksim pārus, kuri 2018. gadā atzīmējuši un 2019. gadā   atzīmēs laulību 

jubilejas. 
♥ Vakaru krāsaināku veidos Dailes teātra aktieri Ērika Eglija un Gints 

Grāvelis. 
♥ Dejosim grupas „Sapņu pietura” ritmos.
♥ Savu prieku saglabāsim fotogrāfijās kopā ar Aivitu.   
♥ Papildināsim vakaru ar jaukiem pārsteigumiem.
Lūdzu, informējiet Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par savām, radu un draugu 

laulības jubilejām, ģimenes svētkiem, atzīmējamiem notikumiem.
Papildu informāciju var saņemt un pasākumam pieteikties pa 

t. 63350453, 25611098, WhatsApp 26334229 
vai e-pastu: dace.gravele@skrunda.lv.

Lūdzu par dalību un galdiņa izvēli piesakieties līdz 20. februārim 
pie dzimtsarakstu nodaļas vadītājas

Pateicība 
Skrundas “Maija 

aptiekas” īpašniece un 
vadītāja Aiga Zariņa 

tradicionāli sarūpējusi 
Ziemassvētku dāvaniņas 

Latvijas Multiplās 
sklerozes asociācijas 

(LMSA) Skrundas 
domubiedriem. Ar 

hronisku ligu sirgstošie 
ļaudis Skrundas 

novadā pirmssvētku 
laikā saņēma aptiekas 

produkciju. 

LMSA Skrundas 
domubiedru vārdā sakot 
lielu paldies A. Zariņai, 

Vita Eglīte.

 “Zaļie sertifikāti” 
arī Skrundas novada 

uzņēmējiem
 31. janvārī Skrundas no-

vada uzņēmēji - viesu mājas 
“Garīkas” un “Skrundas muiža” 
saimnieki saņēma “Zaļo sertifi-
kātu”.  Lepojamies un no sirds 
apsveicam!

“Zaļais sertifikāts” ir vides 
kvalitātes zīme lauku tūrisma 
saimniecībām, kurās ievēro „za-
ļas” saimniekošanas principus, 
saudzējot resursus, veidojot vi-
dei un vietējai kopienai draudzī-
gu tūrisma piedāvājumu. Lauku 
tūrisma saimniecībās, kurām 
piešķirts „Zaļais sertifikāts”, ir 
videi draudzīga saimniekošana, 
un vienlaikus – ērta un patīkama 
atpūta tūristam.

“Zaļo sertifikātu” 2018. gada 
saņēmējiem pasniedza Latvi-
jas Valsts prezidents un “Zaļā 
sertifikāta” patrons Raimonds 
Vējonis. 
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