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Labdien, lasītāj!

Sandris Kuzmickis,
Skrundas novada pašvaldības IT
administrators
Skrundā strādāju un dzīvoju
jau 8,5 gadus. Tas ir reizē īss
laika posms, bet reizē arī ļoti garš.
Šeit iepazīts daudz cilvēku, ko
iepriekš nepazinu, iegūts daudz
jaunu zināšanu, apmeklēts daudz
jaunu vietu un pasākumu, piedzīvoti
priecīgāki un mazāk priecīgi brīži.
Darbojoties informācijas
tehnoloģiju jomā, varu teikt, ka tā
ir ļoti strauji augoša nozare, kurā
vērojama nemitīga attīstība. Iekārtas
un tehnoloģijas, ko izmantojām
pirms dažiem gadiem, mūsdienās
jau ir novecojušas. Atskatoties uz
laiku, kad sāku strādāt Skrundā,
pašvaldības iestādēs ir nomainīta
gandrīz visa datortehnika, ieviesta
elektroniskā dokumentu aprites
sistēma, jau divas reizes izveidota
jauna pašvaldības mājaslapa,
ievilkts optiskais internets, pilsētā
izvietoti brīvi pieejamie interneta
piekļuves punkti un novērošanas
kameras, kā arī uzstādīts digitālais
informācijas stends.
Arī citās nozarēs šo gadu laikā
pilsēta ir ļoti izmainījusies – kļuvusi
košāka, sakoptāka, mūsdienīgāka,
ar vairāk piedāvātajām iespējām.
Skrundas muiža un universālveikals
no graustiem atjaunoti un kļuvuši
apdzīvoti. Atklātas tādas iestādes
kā pašvaldības policija, jauniešu
centrs, mākslas studija, kā arī vairāki
lielveikali. Tirgus, ugunsdzēsēju
depo un A9 šoseja izmainījusies līdz
nepazīšanai, arī Skrundas armijas
pilsētiņa bijusi gan apsargāta, gan
pieejama tūristiem, gan militāristu
mācībām, gan šobrīd nonākusi
Aizsardzības ministrijas rokās. Un
tā ir tikai daļiņa no visām izmaiņām
Skrundas novadā. Tā kā man pašam
viens no hobijiem ir fotografēšana,
īpaši tuva ir arī pastaigu taka
gar Ventas upes krastu ar skatu
laukumu, kā arī pulkstenis “Laika
upe”.
Uzskatu, ka arī brīvajā laikā
Skrundā ir daudz iespēju, ko darīt.
Pašam patīk nodarboties ar aktīvo
atpūtu – ceļošana, braukšana ar
velosipēdu, skriešana, laivošana,
orientēšanās (katru gadu Skrundas
novadā notiek vairāki orientēšanās
posmi), slēpņošana (geocaching),
vienkārši būšana pie dabas.
Cienīsim un mīlēsim viens otru,
centīsimies palīdzēt un piedot
otram, pat ja tas reizēm liekas grūti
un nepelnīti! “Tad nu visu, ko jūs
gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat
darait arī jūs viņiem.” (Mat.7:12)
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Darbs attīstībai un iedzīvotājiem

Šogad Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļa turpina strādāt,
lai uzlabotu dzīves vidi Skrundas
novadā. Īsumā vēlamies pārskatīt
svarīgākos paveiktos darbus 2019.
gada pirmajos 5 mēnešos.
Pagājušā gada nogalē tika uzsākta un
pašreiz turpinās pirmsskolas izglītības
iestādes “Liepziediņš” ēkas pārbūve
Skrundā. Galvenais būvdarbu veicējs
ir SIA “Būvfirma INBUV” (reģ.nr.
41203038958). Ēkā ir mainīts telpu
plānojums, tika demontētas un no jauna
izbūvētas daļa starpsienu, no jauna izbūvēts 2. stāva apjoms virs saimniecības
telpu bloka. Šobrīd norit ēkas iekšējo
tīklu izbūve, iekšējo sienu apmešanas
darbi, kā arī ārsienu siltināšana un jumta
konstrukciju izbūve un stiprināšana.
Būvniecības darbi norit pēc projekta laika grafika. Pārbūvēto PII “Liepziediņš”
ēku paredzēts nodot ekspluatācijā jau šī
gada augustā.
Liela daļa no Skrundas novada iedzīvotājiem, iespējams, jau būs pamanījuši,
ka novadā vairākās vietās norit grants
ceļu pārbūve. Darbi notiek 4 ceļu posmos: Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces un
Skrundas pagastos. Šogad pārbūvējamo
ceļu posmu kopējais garums ir 14,98
km. Pārbūves laikā notiek šādi darbi –
novākts apaugums no grāvjiem, grāvju
tīrīšana, rakšana, ceļa profila atjaunošana, caurteku nomaiņa, nobrauktuvju
atjaunošana un jaunu izbūve, brauktuves
atjaunošana ar grants apakškārtas un
virskārtas ieklāšanu. Darbus paredzēts
pabeigt jūlija sākumā. Pārbūves darbi
tiek finansēti no Eiropas Savienības
fondu līdzekļiem un pašvaldības budžeta
līdzfinansējuma.
Latvijas–Lietuvas sadarbības projektā
turpinās darbs pie video novērošanas
sistēmas izveides pierobežas novados.
Skrundas novadā pašreiz norit publiskā iepirkuma procedūra par 3 augstas
izšķirtspējas videonovērošanas kameru
iegādi. Šīs videokameras būs daļa no

vienota videonovērošanas tīkla Latvijas–Lietuvas pierobežas novados. Projekta īstenošana palīdzēs būtiski uzlabot
drošību arī Skrundas novadā.
Skrundas novada pašvaldības rīkotajam iedzīvotāju iniciatīvu projektu
konkursam “Mēs Skrundas novadam!”
tika iesniegti 10 projektu pieteikumi, no
kuriem 6 atbilda projektu konkursa nolikumam un tika atbalstīti. Šāda projektu
programma tiek īstenota, lai dotu iespēju
aktīviem novada iedzīvotājiem pašiem
darboties un ar pašvaldības atbalstu turpināt uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
un publisko ārtelpu.
Šī gada februārī sagatavojām un iesniedzām Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā (CFLA) projekta pieteikumu
par deinstitucionalizācijas (DI) plāna
īstenošanu Skrundas novadā. Tas paredz
grupu dzīvokļu iekārtošanu Nīkrācē,
kuros tiks izmitināti šobrīd pansionātos

mītošie Skrundas novada iedzīvotāji ar
garīga rakstura traucējumiem. Pašreiz
norit darbs pie projekta ieviešanas plāna
precizēšanas sadarbībā ar LR Labklājības ministriju un CFLA.
Maijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai tika iesniegts pieteikums projektu konkursam “Atbalsts
jaunatnes politikas īstenošanai vietējā
līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem”, kura mērķis ir atbalstīt
līdz 20 pašvaldību projektus, kas ilgtermiņā palīdzēs plānveidīgi attīstīt darbu
ar jaunatni.
Savukārt Jauniešu iniciatīvu projektu
konkursam, kas tiek īstenots Eiropas
Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP)
samazināšanai” (PuMPuRS), esam
saņēmuši 3 pieteikumus, kuri tiks izvērtēti jūnija sākumā. Projekta mērķis ir

palielināt PMP riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un veicināt
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā
arī iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes
iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību
iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves
un mācību vietai.
Tīmekļvietne www.vietagimenei.lv
regulāri tiek papildināta ar informāciju
par aktualitātēm un pasākumiem Skrundas novadā.
Informāciju sagatavoja:
Edgars Zeberliņš, Skrundas
novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītājs
Viktorija Reine, Skrundas novada
pašvaldības projektu koordinatore
Foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi 2018./2019. m. g. Skrundas novadā
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts
simtgades dāvana vairāk nekā 200 000
Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar
2018. gada septembri, tās laikā ikvienam
mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta
iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt
dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas
un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
2018. gada novembrī Skrundas novada skolēniem bija iespēja apmeklēt
dažādus pasākumus bez maksas. 8.
novembrī Skrundas novada 1.-4. klašu
skolēni un pirmsskolas obligātās izglītības programmas bērni varēja skatīties
projektu teātra “Teātris un ES” leļļu
izrādi “Sarkangalvīte un vilks”. “Teātris
un ES” ir projektu teātris, kurš lielākoties
brauc ciemos pie saviem skatītājiem.
Teātra mērķa auditorija ir bērni un viņu
vecāki. Viens no svarīgākajiem teātra
uzdevumiem ir stimulēt bērna iztēles un
fantāzijas pasauli, attīstīt bērnā radošās
spējas, ļaut pašam pieņemt lēmumus un
rast iespēju just līdzi izrādes varoņiem.
Tāpēc skatītājus bieži iesaista izrāžu
notikumos.
Savukārt otrs bezmaksas pasākums
notika 9. novembrī. Apvienība “Teātris
un Es” piedāvāja praktisku nodarbību
ciklu “Kā uzņemt savu filmu?” Šīs nodarbības notika vairākās klašu grupās.
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Skrundas novada skolēni uzzināja, kā
izmantot apkārtējo vidi (dabu, istabu
u.c.), gaismu (sauli, lampu u.c.) un savus
mobilos telefonus, lai paši spētu izveidot
kvalitatīvu filmēto materiālu. Nodarbības sākumā režisors Armands Ekštets
skolēniem izskaidroja, ka kvalitatīva video radīšanai ir vajadzīga laba doma un
uzdrīkstēšanās. Iespējams, jauniegūtās
zināšanas nākotnē būs kā starta kapitāls
kādam slavenam, radošam režisoram no
Skrundas, kurš būs viens no tiem, kas
palīdz saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko
mantojumu video formātā.
Novembrī bija iespēja arī apmeklēt tādas Liepājas teātra izrādes kā
“SMARAGDA PILS@TA. ENTER” un
“PRECĪBAS”.
Sākoties janajam mācību gadam,
Skrundas novads atkal saņēma Kultūras
ministrijas finansējumu programmai
“Latvijas skolas soma”, un mūsu novada
skolēniem atkal dota iespēja bez maksas
apmeklēt dažādus kultūras pasākumus.
5.-8. klašu skolēni 21. februārī devās
uz Liepājas Lielo dzintaru, lai apmeklētu bērnu vokālo ansambļu muzikālo
uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt’”. Šis
uzvedums ieguvis mūzikas ierakstu
gada balvu „Zelta Mikrofons” kategorijā
„Bērnu mūzikas albums”.
Bet pirmsskolas bērniem bija iespēja

RUDBĀRŽI
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skatīties leļļu teātra “Tims” muzikālu
izrādi “Šreks un Ēzelītis dejā lec” Skrundas vidusskolā.
25. martā 8.-12. klašu skolēni devās
uz Liepājas Lielo dzintaru, lai baudītu
mūsdienīgu koncertu jauniešiem “LATVIEŠU DZEJA UN MŪZIKA. TOREIZ
UN TAGAD”. Koncertā bija dzirdama
Aspazijas, Friča Bārdas un mūsdienu
dzejnieces Madaras Gruntmanes dzeja,
kas ietverta Emīla Dārziņa un Alfrēda
Kalniņa skaņdarbos. Caur Daumanta
Kalniņa, Beātes Zviedres un citu mūziķu
dziedājumiem jauniešiem bija iespēja
sadzirdēt, kā saplūst klasiskā un modernā
mūzika. Skolēni atzina, ka koncerts bija
ļoti interesants. Uzmanība tika noturēta
līdz pašām beigām.
15. maijā Skrundas vidusskolā norisinājās Skrundas novada skolēnu
domrakstu konkursa “Ventas valoda”
noslēguma pasākums. Tā izskaņā ar
Skrundas novada izglītības pārvaldes un
programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu skolēniem bija iespēja noskatīties
Goda teātra izrādi “Čomiņi”. Šajā izrādē
risinājās pavisam mūsdienīgi notikumi
un situācijas.
7. maijā Skrundas kultūras namā bija
iespēja klausīties muzikāli izzinošu
programmu “Ceļojums skaņu pasaulē”.
Tajā bija dzirdamas dažādu komponistu
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harmoniskās krāsas solodziedājums balsij un klavierēm. Mūzika savijās ar aizraujošiem stāstiem par mūziku, operas
un kamerdziedāšanas žanru un personīgi
pieredzētiem notikumiem mūzikas laukā
ar rosinošām sarunām, iesaistot mazos
dialogos arī skolēnus. Programmas dalībnieki: Evita Pehlaka (soprāns) - jaunās
paaudzes latviešu operdziedātāja, Ventis
Zilberts (pianists) - profesors Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā,
Karina Bērziņa - muzikoloģe, lektore ar
40 gadu košo, bagāto pieredzi uz skatuves kā stāstniece gan bērnu auditorijai,
gan dažādiem profesionālās klasiskās
mūzikas koncertu apmeklētājiem.
21. maijā Skrundas novada skolēni
devās uz Liepāju, lai Lielajā dzintarā
skatītos un klausītos Jāņa Šipkēvica
dziesmu izrādi “Zenīts”. Šis muzikālais
stāsts ir veidots kā Jāņa un viņa klasesbiedra intuitīvi emocionāls vēstījums par
Rīgas Doma kora skolā pieredzēto un
piedzīvoto. Mūsu skolēniem bija iespēja
iepazīt 90. gadu skolēnu vēlmes, sapņus,
vajadzības un dzirdēt Rīgas Doma kora
skolas audzēkņu fantastiskos dziedājumus septiņu instrumentu pavadījumā.
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Teksts - Una Blūma,
Skrundas novada interešu
izglītības metodiķe

SKRUNDA

2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrunda.lv

Pagastu ziņas
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Izsola zemes un
mežaudzes

Nīkrāces pagastā

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas
novads, pamatojoties uz 25.04.2019.
domes lēmumu (prot. 6, 6.§), organizē
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:
zemes un mežaudzes “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 009 0053. Nosacītā
cena EUR 99400,00 (deviņdesmit deviņi
tūkstoši četri simti eiro). Izsoles laiks
12.06.2019. pl. 10.00.
zemes un mežaudzes “Kadiķīši”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
kadastra numurs: 6282 007 0031. Nosacītā cena EUR 80 000,00 (astoņdesmit
tūkstoši eiro). Izsoles laiks 12.06.2019.
plkst. 10.30.
Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā
11. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz
11.06.2019. plkst. 16.00. Izsoles veids mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsola dzīvokli

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas
novads, pamatojoties uz 30.05.2019.
domes lēmumu (prot. 7, 6. §), organizē
pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli
- dzīvokļa “Pumpuri” - 20, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: 6229 900 0178. Nosacītā cena
EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti
eiro). Izsoles laiks 02.07.2019. plkst.
10.00. Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa
ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija
līdz 01.07.2019. plkst. 16.00.
Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Pieredzes apmaiņas
brauciens

LLKC KULDĪGAS BIROJS 3. UN
4. JŪLIJĀ ORGANIZĒ PIEREDZES
APMAIŅAS BRAUCIENU UZ LATGALI. Apmeklējuma tēma: Integrētās
augu aizsardzības sistēma augkopībā,
sekmējot vides aizsardzību un dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Pieteikties pa tālruni 29147935.

Piedalies akcijā
“Tako Kurzemē!”

No 20. maija Kurzemes plānošanas
reģions uzsācis akciju aktīvākam dzīvesveidam #takoKurzemē. Tās mērķis
ir veicināt visus iedzīvotājus iet dabā,
iepazīt dabas takas un takot Kurzemē,
kā arī dalīties ar savām bildēm un iespaidiem sociālajos tīklos – Facebook,
Instagram vai Draugiem.lv, izmantojot
tēmturi (tagu) #takoKurzemē.
Reizi nedēļā tiks izraudzīts viens laimīgais, kas saņems īpašu balvu no projekta “Dabas tūrisms visiem” – somu ar
takošanai noderīgu inventāru. Akcija ilgs
visu vasaru un tās laikā ceļotāji ir aicināti
takot arī Lietuvas takās, šajā gadījumā
lietojot tēmturi (tagu) #takaisperLietuvą.
Balvu ieguvēji katru nedēļu tiks
izziņoti Kurzemes plānošanas reģiona Facebook profilā un mājaslapā www.
kurzemesregions.lv, daloties ar uzvarētāja bildēm.
No akcijas dalībniekiem sociālajos
tīklos sagaidām gan vienkāršas, ikdienišķas, ģimeniskas bildes ar jūsu takošanas
piedzīvojumiem, gan skaistus dabas
skatus, gan, protams, sevišķi priecāsimies, ja izdosies noķert kādu īpašu un
neparastu kadru.
Informācijai par Kurzemes un Ziemeļlietuvas takām aicinām izmantot
arī jauno dabas taku ceļvedi, kas ietver
informāciju par vairāk kā 80 dabas takām
un ir pieejams visos Kurzemes novadu
Tūrisma informācijas centros. Ceļvedī ar
zaļu krāsu ir izceltas takas, kas pilnībā
vai daļēji pieejamas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, senioriem un vecākiem, kas
ceļo ar bērnu ratiņiem, tāpēc sevišķi priecāsimies, ja akcijā piedalīsies arī cilvēki
ar invaliditāti, gados vecāki cilvēki un,
protams, visa ģimene.
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Maijs iesācies ļoti darbīgi! Ziedot ievām, esam aizvadījuši Skrundas svētkus.
Nīkrācē svētku atklāšanas koncertā uzstājās konkursa „Skrundas balss” uzvarētājas.
Pēc atklāšanas koncerta pagasta iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar dziesminieku
Ēriku Loku.
Lai sakoptu pagasta teritoriju, esam uzsākuši zāles pļaušanas un apzaļumošanas
darbus. Dzeldā turpinās bērnu rotaļu laukuma elementu uzstādīšana un to krāsu
atjaunošana. Tiek atjaunoti salūzušie soliņi.
Veikta logu maiņa trīs pašvaldībai piederošajos dzīvokļos. Sākta Ziedu ielas 5
ielas seguma maiņas 2. kārta.
Nīkrāces bibliotēkā norisinājās lasītāju klubiņa tikšanās, kuras tēma bija “Paši
stādām, paši kopjam”. Tikšanās reizē tika runāts par stādīšanas tradīcijām, kā arī
bija iespēja apmainīties ar sēklām un iepazīties ar bibliotēkā pieejamo informāciju
par dārza darbiem. Bibliotekāre iegādājusies jaunākās grāmatas. Skatāma literatūras
izstāde, veltīta Mātes dienai “ES SAVAI MĀMIŅAI”.
Maijā notika arī novusa nakts sacensības. Par uzvarētāju kļuva nīkrācniece Biruta Leikarte, otro vietu ieguva skrundenieks Igors Kļava, trešo vietu - raņķenieks
Ilmārs Puķe.
Šogad jau 8. reizi visā Latvijā no 27. maija līdz 2. jūnijam starptautiskā projekta
“NowWeMOVE” ietvaros norisinājās Latvijas Veselības nedēļa. Tās mērķis ir
popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās,
veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Nīkrācniekiem tika piedāvāts vingrot visiem kopā,
nūjot, spēlēt bumbu un doties pārgājienā uz Lēnu pili.
Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā

Kā visā novadā, maija sākums aizritēja novada svētku zīmē – novada karoga
pacelšana, Justa Ūdra un Eināra Skujas koncerts “Pavasarim atnākot”, Gitas Johansones dzejas lasījumi, piedalīšanās Skrundas modināšanā un laivu nobraucienā.
Veikti pavasara pēdējie pagasta pārvaldes teritorijas un Sudmalnieku birzs apzaļumošanas darbi.
Pabeigti lielākie darbi Gulbju-Priednieku ceļa pārbūvē. Vēl atlikusi pēdējā ceļa
greiderēšana un nomaļu sakārtošana.
Amatierteātris uzsācis gatavoties Līgo vakara izrādei “Īsa pamācība līgošanā”,
kuru izrādīsim pirms Līgo vakara balles - 23. jūnijā. Izrāde par tradīcijām, papardes
zieda meklēšanu un pēršanos. Bet dienu iepriekš, 22. jūnijā, visi gaidīti birzī, lai
vecāka gada gājuma ļaudis atcerētos, bet jaunie iepazītos ar darbiem lauku sētā, kā
tas bija kādreiz.
1. jūnijā Raņķu Sudmalnieku birzi piepildīja liels automašīnu un cilvēku skaits –
uzņēmām autorallija “Dullā maijvabole” dalībniekus. Šeit bija pasākuma finišs un
pēdējais kontrolpunkts ar karaoke dziedāšanu, apbalvošanu, zupas ēšanu un dejošanu.
Pārbaudījumu izturējām godam. Interesanti bija arī atnākušajiem raņķeniekiem.
Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

Rudbāržu pagastā

Maijs ir laiks, kad pavasaris pašā plaukumā ar skanīgām putnu dziesmām un ceriņu
reibinošo smaržu. Tas ir bagāts ne tikai ar ziedēšanu, bet ir arī svētku mēnesis. Mēneša
sākumā Darba svētki, 4. maijā - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. Mēnesis, kad mēs sakām paldies savām mātēm un vecmāmiņām.
Bet tad vairāku dienu garumā Skrundas novada svētki, kuros pasākumi priecēja gan
vietējos, gan pilsētas viesus. Atklājot novada svētkus, arī mēs pulcējāmies pie pagasta
pārvaldes, lai paceltu Skrundas svētku karogu. Karoga pacelšanas laikā un arī pēc
tam klausījāmies svētku koncertu. Ar izgreznotu pagasta transportu piedalījāmies
pilsētas modināšanā. Kuri vēlējās, tie piektdienas vakarā apmeklēja R. Paula un A.
Bērziņa koncertu “Es šonakt sēdēšu uz jumta”.
Darbīgi strādājam arī pie apkārtnes sakopšanas. Notiek spraiga zālienu pļaušana
un puķu stādīšana. Esam sakopuši abu skolu un Sieksātes bibliotēkas apkārtni.
Atjaunots segums un izrakti grāvji Kandeļu ceļam. Turpinās grants ceļa ZaļumiNomaļi pārbūve, kas notiek ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
līdzfinansējumu. Ir uzsākta dokumentu kārtošana Centra ielas asfalta seguma izbūvei.
Nāk Līgo svētki, aicinu visus pagasta iedzīvotājus sapost savas sētas, savus
mazdārziņus. Neaizmirsīsim sakopt arī savu tuvinieku piemiņas vietas kapsētās, lai
priecīgi varam sagaidīt Vasaras saulgriežus! Priecīgus Līgo svētkus!
Informāciju apkopoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Dzintra Veģe

Noslēdzies iepirkums
par atkritumu apsaimniekošanu

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu, Skrundas
novada pašvaldība rīkoja atklātu konkursu “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā” (ID
Nr.SNP/2019/1) par tiesībām apsaimniekot atkritumus Skrundas
novadā.
Iepirkuma procedūrā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti SIA “Clean R” un SIA “Eko Kurzeme”. Izvērtējot abu pretendentu
piedāvājumus, par saimnieciski izdevīgāko konkursa komisija
atzinusi SIA “Eko Kurzeme”, ar kuru noslēgts līgums par tiesībām
apsaimniekot atkritumus Skrundas novadā turpmākos piecus
gadus.
Noslēgtais līgums paredz, ka maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu
iedzīvotājiem no 2019. gada 1. jūnija būs 16,59 EUR (bez PVN).
Ņemot vērā izmaiņas, Skrundas novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām būs jāpārslēdz līgumi ar SIA “Eko Kurzeme” par
atkritumu apsaimniekošanu, lai turpinātu saņemt pakalpojumus
pēc 31. jūlija, kad beidzas esošie līgumi.
Par līgumu pārslēgšanas iespējām SIA “Eko Kurzeme” informēs
tuvākajā laikā. Līgumus varēs noslēgt elektroniski uzņēmuma mājaslapā www.ekokurzeme.lv, kā arī aizpildot līgumu veidlapas, kas
būs pieejamas uzņēmuma mājaslapā, SIA “Eko Kurzeme” klientu
centros, Skrundas novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs.
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Izstrādāts risinājums e-pakalpojuma
pieejamībai ikvienam iedzīvotājam

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri
neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts
īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums.
Šī pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību
pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus elektroniski. Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības principus
šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos,
kuri nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu centru darbības kārtību.
E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC)
darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami
jau minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot
e-pakalpojumus. Viss, kas jādara — jāņem savs personu apliecinošais dokuments
(pase vai personas apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes — pilnvarojuma
nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks
nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par pakalpojuma plānoto izpildes
laiku un atbildes saņemšanas iespējām. Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv
sadaļā „Vienotie pakalpojumu centri”. Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM), e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu
pieejamību fiziskām personām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās identifikācijas
līdzekļus, nepaliks „ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā
e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo tiek
paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektroniski,
nevis tikai klātienē vai pa pastu.
E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī septiņos klientu apkalpošanas
centros Aizputē, Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta
uzsākšanas ar e-asistentu palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi
apliecinot šāda risinājuma nepieciešamību un lietderību. Statistikas dati rāda, ka ik
nedēļu šo pakalpojumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem. VPVKAC izveide Latvijā
tika uzsākta 2015. gadā. Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts
ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauksaimniecības
datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt
konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u. c. VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi
tiek nodrošinātas mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt valsts un
pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk un plašāk. VPVKAC darbinieki ir
iesaistīti arī VARAM īstenotās programmas „Mana Latvija. Dari digitāli” digitālo
aģentu mācībās, kuru laikā apgūst e-pakalpojumu, e-paraksta un e-adreses lietošanas nianses, kā arī jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos internetā. Visas šīs
zināšanas digitālie aģenti — centru darbinieki — vēlāk izmanto savā ikdienas darbā.
Informāciju par programmu un sev tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē mana.latvija.
lv Digitālo aģentu kartē.
VITA KRIEVIŅA,
VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Bērniem ar invaliditāti Kurzemē joprojām
pieejami bezmaksas sociālie pakalpojumi
Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm,
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir pieejami vairāki apmaksāti sociālie
pakalpojumi, kuriem var pieteikties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Vēršam uzmanību, ka sociālās aprūpes pakalpojumi pieejami ikvienam Kurzemē
dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas saņēmis Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par
īpašas kopšanas nepieciešamību, savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
pieejami projektā jau iepriekš izvērtētajiem bērniem.
Kurzemes bērniem ar FT, kuriem piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejami sociālās
aprūpes pakalpojumi gan bērna dzīvesvietā, gan pie “atelpas brīža” pakalpojuma
sniedzēja. Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem līdz 4 gadu vecumam pieejams
līdz 50 stundām nedēļā un 5 – 17 gadus veciem bērniem – līdz 10 stundām nedēļā.
Savukārt projekta apmaksātu “atelpas brīža” jeb īslaicīgas aprūpes pakalpojumu
bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes var izmantot līdz pat 30 diennaktīm gadā. Līdz
šim aprūpes pakalpojumam pieteikušās 25 un “atelpas brīža” pakalpojumam - 46
bērnu ģimenes.
Projekta ietvaros līdz šim jau izvērtētajiem 277 bērniem ar FT ir iespēja izmantot
apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši katram bērnam izstrādātajā individuālajā atbalsta plānā norādītajam. Turklāt pašlaik vecākiem ir iespēja
izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, pie kura bērns varētu saņemt nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Plašākai informācijai par projektā pieejamajiem
pakalpojumiem aicinām sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu.
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām
ar invaliditāti un bērniem. Tā ietvaros sociālos pakalpojumus var saņemt bērni ar
invaliditāti un to vecāki, kā arī personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).
2018. gadā “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus
14 Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar GRT, 154 bērni ar FT un 47
bērnu vecāki.
Vairāk par projektu: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/
kurzeme-visiem/
Informāciju sagatavoja:
Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Administratīvie
jautājumi

Dome iekļāva darba kārtībā un nolēma izveidot p/i “Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centrs” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu pilngadīgām personām.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
novada domes 28.03.2019. sēdes (prot.
Nr. 4, 7.§) lēmumā „Par grozījumiem
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020. gadam,
paredzot papildu infrastruktūras izveidi
un atbilstošu izmaksu precizēšanu”
un izteica lēmuma 4.2. punktu šādā
redakcijā:
“4.2. apliecināt gatavību 9.3.1.1.pasākuma ietvaros veidot KPR DI plānā
iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru
par kopējo summu 398 090,68 EUR
(trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši
deviņdesmit euro, sešdesmit astoņi
centi), to indikatīvi sadalot pa šādām
izmaksu pozīcijām:
4.2.1. Dienas aprūpes centrs bez
atbalsta aprūpē (Torņa iela 3, Dzelda,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV3320), kur projektā “Kurzeme visiem”
tiks sniegts pakalpojums 10 personām ar
GRT (garīga rakstura traucējumiem) - 10
vietas ar kopējo finansējumu 35 212,98
EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti
divpadsmit euro, deviņdesmit astoņi
centi), tostarp ar 9.3.1.1. pasākumā pieejamo ERAF līdzfinansējumu 29 931,03
EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi
simti trīsdesmit viens euro, trīs centi)
vai 27 937,80 EUR (divdesmit septiņi
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi
euro, astoņdesmit centi) bez snieguma
rezerves (85%) un valsts/pašvaldības
līdzfinansējumu 5281,95 EUR (pieci
tūkstoši divi simti astoņdesmit viens
euro, deviņdesmit pieci centi,15%), vai
7275,18 EUR (septiņi tūkstoši divi simti
septiņdesmit pieci euro, astoņpadsmit
centi) bez snieguma rezerves apmērā;
4.2.2 Grupu dzīvokļi ar sociālo aprūpi
(Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320), kur projektā
“Kurzeme visiem” tiks sniegts pakalpojums 7 personām ar GRT (garīga rakstura
traucējumiem) - 7 vietas, ar kopējo
finansējumu 177 877,70 EUR (viens
simts septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit centi), tostarp ar 9.3.1.1. pasākumā pieejamo ERAF līdzfinansējumu
151 196,05 EUR (viens simts piecdesmit
viens tūkstotis viens simts deviņdesmit
seši euro, pieci centi) vai 139 979,13
EUR (viens simts trīsdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi
euro, trīspadsmit centi) bez snieguma

rezerves (85%) un valsts/pašvaldības
līdzfinansējumu 26 681,66 EUR (divdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit
viens euro, sešdesmit seši centi, 15%),
vai 37 898,57 EUR (trīsdesmit septiņi
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi
euro, piecdesmit septiņi centi) bez snieguma rezerves apmērā;
4.2.3. Grupu dzīvokļi bez sociālās
aprūpes (Dīķu iela 1, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320) 7
personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) - 7 vietas ar kopējo finansējumu 150 000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro, nulle centi), tostarp
ar 9.3.1.1. pasākumā pieejamo ERAF
līdzfinansējumu 127 500,00 EUR (viens
simts divdesmit septiņi tūkstoši pieci
simti euro, nulle centi) vai 119 008,50
EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši astoņi euro, piecdesmit centi) bez
snieguma rezerves (85%) un valsts/
pašvaldības līdzfinansējumu 22 500,00
EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti
euro, nulle centi, 15%), vai 30 991,50
EUR (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit viens euro, piecdesmit
centi) bez snieguma rezerves apmērā;
4.2.4. Specializētās darbnīcas (Torņa iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320 un palīgēka
Dīķu ielā 1, Dzelda, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320), kur projektā
“Kurzeme visiem” tiks sniegts pakalpojums 14 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem) - 14 vietas ar kopējo
finansējumu 35 000,00 EUR (trīsdesmit
pieci tūkstoši euro, nulle centi), tostarp ar
9.3.1.1. pasākumā pieejamo ERAF līdzfinansējumu 29 750,00 EUR (divdesmit
deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit
euro, nulle centi) vai 27 768,65 EUR
(divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti
sešdesmit astoņi euro, sešdesmit pieci
centi) bez snieguma rezerves (85%)
un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu
5250,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti
piecdesmit euro, nulle centi, 15%), vai
7231,35 EUR (septiņi tūkstoši divi simti
trīsdesmit viens euro, trīsdesmit pieci
centi) bez snieguma rezerves apmērā.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
4/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2017. gada 26. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 9/2017 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas
novada iedzīvotājiem”” un Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr. 5/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2013. gada 24. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 „Par
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””.
Dome precizēja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.

2/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2012. gada 29. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Skrundas novadā””.
Dome atbrīvoja no Skrundas novada
pašvaldības administratīvās komisijas
locekles pienākumu pildīšanas Gunitu
OZOLIŅU un komisijā ievēlēja Daci
GRĀVELI. Pēc izmaiņām komisijas
sastāvs ir šāds: Inga RENCE-REMTE,
Santa KNOPKENA, Normunds DANENBERGS, Eva NUDIENA, Liene
KRŪMIŅA, Ritvars STEPANOVS,
Dace GRĀVELE.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli “Pumpuri” - 20
Skrundas pagastā par nosacīto cenu
1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti
euro, nulle centi).
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts
euro, nulle centi) dzīvokli “Pumpuri” 13 Skrundas pagastā ar kopējo platību
52,8 m2 un dzīvokli Dārza ielā 6-4,
Skrundā, ar kopējo platību 74,5 m2 par
3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti
euro, nulle centi) un uzaicināt īpašumos
dzīvojošās personas viena mēneša laikā
noslēgt pirkuma līgumu.
Dome nolēma iznomāt vienai personai zemes vienības daļu 0,04 ha platībā
nekustamajā īpašumā „Mazdārziņi”,
Raņķu pagastā, uz pieciem gadiem
mazdārziņam. Lietošanas mērķis - 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, nosakot
zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
bet ne mazāka kā 3 euro.
Dome nolēma iznomāt vienai personai zemes vienības daļu 0,05 ha platībā
nekustamajā īpašumā „Dārziņi”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, uz pieciem gadiem
mazdārziņam. Lietošanas mērķis - 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, nosakot
zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
bet ne mazāka kā 3 euro.
Dome nolēma iznomāt vienai personai
zemes vienības daļu 0,5 ha platībā Liepājas ielā 47B, Skrundā, uz pieciem gadiem
mazdārziņam. Lietošanas mērķis - 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, nosakot
zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
bet ne mazāka kā 28 euro.
Dome nolēma iznomāt SIA „GRIGAĻI EKO” zemes vienību „Nomaļi”
Rudbāržu pagastā 0,64 ha platībā uz pieciem gadiem mazdārziņam. Lietošanas

mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
nosakot zemes vienībai nomas maksu
gadā 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, bet ne mazāka kā 28 euro.
Dome precizēja robežu zemes vienībai
Liepājas ielā 47, Skrundā, lai uz tās esošās ēkas atrastos zemes vienības robežās.
Dome nolēma apvienot nekustamos
īpašumus – zemes vienības Lielā ielā
17, Skrundā, 0,0979 ha platībā, un Lielā
ielā 17C, Skrundā, 0,0943 ha platībā, un
apvienotiem nekustamajiem īpašumiem
piešķirt vienotu adresi Lielā iela 17,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15A,
Skrundā, zemes ierīcības projektu zemes
vienības sadalīšanas dēļ, kā arī noteica,
ka atdalāmā zemes vienība pievienojama
nekustamajam īpašumam Raiņa iela 15,
Skrundā, Skrundas novadā.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Indras”
Skrundas pagastā zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalīšanas dēļ,
un atdalāmai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Indras zeme”, atdalāmai
zemes vienībai 27,6 ha platībā piešķirt
jaunu nosaukumu „Lūses mežs”, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0201 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Rīteļi” Skrundas pagastā zemes ierīcības
projektu zemes vienības sadalīšanas
dēļ, atdalāmai zemes vienībai piešķirt
nosaukumu „Rīteļu zeme”.
Dome noteica nekustamā īpašuma
„Pankopi”, Skrundas pagastā zemes
vienībai dalīto zemes vienības lietošanas
mērķi 9,9401 ha platībā - 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, 0,0499 ha platībā 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un 60,61 ha platībā - 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Dome nolēma grozīt Skrundas novada
domes 26.11.2016. sēdes (prot. Nr. 14,
5.§) lēmuma „Par zemes nomas līguma
Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu” 2.1. punktu un izteikt
to šādā redakcijā: “2.1. piešķirt apbūves
tiesības uz desmit gadiem SIA „IVO
AUTO”, juridiskā adrese Cieceres iela
4B, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, uz nekustamo īpašumu – zemes
vienību Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, 0,1805 ha platībā, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0801 – komercdarbības objektu apbūve.
Dome uzņēma bilancē par kadastrālo

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem maijā
Zog

2. maijā saņemta informācija, ka
Skrundā, Liepājas ielā, nozagta malka.
7. maijā ziņots, ka Sieksātē, kādā lauku
mājā, pazudušas vairākas lietas. 13.
maijā saņemta informācija par nozagtu
meža zvēra ragu. 24. maijā saņemta informācija par zādzību veikalā “Saldo”.
Aizdomās turētā persona aizturēta un
nodota Valsts policijai.

Draud

13. maijā kādai personai Skrundā
tika izteikti draudi. Izbraucot uz notikuma vietu, pēc apstākļu noskaidrošanas tika iesaistīta arī Valsts policija.

Pārkāpj noteikumus

Arī maijā vairāki iedzīvotāji smēķējuši vai lietojuši alkoholu neatļautās
vietās vai sabiedriskā vietā atradušies
pārmērīgā reibumā, īpaši Skrundas
svētku laikā. Joprojām tiek saņemta
informācija par nepieskatītiem suņiem, kas apdraud apkārtējo drošību.

SKRUNDA

Kāda sieviete Skrundas pilsētas centrā uzvedusies neadekvāti. 8. maijā
saņemta informācija par nelikumīgu
kanalizācijas notekūdeņu izliešanu
tam neparedzētā vietā. Apstākļi tiek
noskaidroti. 16. maijā sarakstīti administratīvā pārkāpuma protokoli
par miesas bojājumu nodarīšanu,
alkohola lietošanu sabiedriskā vietā
un par dabisko vajadzību nokārtošanu
sabiedriskā vietā. 22. maijā kādā privātmājas teritorijā suns sakodis vīrieti,
kurš bez uzaicinājuma iegājis svešā
privātīpašumā. 23. maijā uzrakstīts
administratīvā pārkāpuma protokols
par dzīvesvietas nedeklarēšanu. 24.
maijā jaunietis Skrundā, pie veikala
“Elvi”, ubagoja un prasīja naudu.

Risina nesaskaņas

3. maijā nācies risināt kaimiņu nesaskaņas Skrundā, Bērzu ielā. Savukārt
5. maijā nācies doties uz ģimenes
konfliktu Sieksātē.
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Nodrošina
sabiedrisko kārtību

Maijā sabiedriskā kārtība nodrošināta Pilskalna skrējiena laikā, visās
Skrundas svētku dienās. Jāteic, ka balles laikā vairāki nepilngadīgi jaunieši
bija lietojuši alkoholiskos dzērienus.
Iesaistīta arī Valsts policija, uzsāktas
vairākas lietvedības. Aizturēts un nogādāts Valsts policijas iecirknī kāds vīrietis, kurš uzvedās agresīvi Skrundas
kultūras namā un nepakļāvās policijas
likumīgajām prasībām.

Neievēro satiksmes
noteikumus

7. maijā veiktas audzinošas pārrunas
ar mazajiem velo braucējiem, kuri
neievēroja satiksmes noteikumus un
brauca bez velo ķiverēm.

Saņem sūdzības

14. maijā saņemta sūdzība no kādas
Skrundas iedzīvotājas, ka, viņasprāt,
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sētā iebraukuši viltvārži ar mašīnu,
kurai virsū bija firmas logo, tās darbinieks esot gribējis nodot kundzei
pasta sūtījumu, par kuru nekas neesot
jāmaksā. Sieviete pasta sūtījumu nav
ņēmusi, jo neesot neko sūtījusi.

Sadarbojas ar
dienestiem

20. maijā palīdzēts Valsts policijai
atrast kādu personu Skrundā. 28.
maijā kopā ar Valsts policiju apsekotas
vairākas vardarbībā cietušas personas.
Savukārt 29. maijā kopā ar Valsts
policiju veikta tiesas sankcionēta administratīvā pārkāpuma vietas apskate
kādā privātīpašumā Nīkrāces pagastā.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde
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vērtību un nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Dārza
ielā 6-8, Skrundā.
Dome nolēma sadalīt zemes vienību
„Venta” Skrundas pagastā un atdalāmai
zemes vienības daļai, kura atrodas dabas
liegumā „Ventas un Šķerveļa ieleja” teritorijā, aptuvenā platība 10,4 ha, piešķirt
jaunu nosaukumu „Ventas liegums”;
sadalīt zemes vienību „Venta” Nīkrāces
pagastā un atdalāmai zemes vienības daļai, kura atrodas dabas liegumā „Ventas
un Škerveļa ieleja” teritorijā, aptuvenā
platība 26,3 ha, piešķirt jaunu nosaukumu „Ventas liegums”, Skrundas pagasts;
sadalīt zemes vienību „Venta” Nīkrāces
pagastā un atdalāmai zemes vienības daļai, kura atrodas dabas liegumā „Ventas
un Škerveļa ieleja” teritorijā, aptuvenā
platība 12,9 ha, piešķirt jaunu nosaukumu „Ventas liegums”, Skrundas pagasts.
Atdalāmām zemes vienībām noteica lietošanas mērķi – 0301 – publiskie ūdeņi,
un tās ir piekritīgas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.

SIA “Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome atļāva SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” valdes loceklim Sandim
JAPĒŅINAM slēgt patapinājuma līgumu ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” par viņa īpašumā esošā
transportlīdzekļa OPEL ASTRA (reģ.
Nr. GJ3941) lietošanu savu pienākumu
pildīšanai SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”. Dome nolēma, ka patapinājuma līgumā jānosaka, ka tiek
atlīdzināti izdevumi par degvielas iegādi
saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja
noteikto vidējo degvielas patēriņu litros
uz 100 km (ziemas laikā no 1. novembra
līdz 31. martam patēriņam var piemērot
10% palielinājumu), pamatojoties uz
maršruta lapu un degvielas iegādes izdevumus apliecinošiem dokumentiem;
autostāvvietu izmantošanas maksa;
kompensācija par transportlīdzekļa nolietojumu un ekspluatācijas izdevumiem
0,04 EUR par katru nobraukto kilometru,
bet ne vairāk kā 57 EUR/mēnesī atbilstoši iesniegtajai maršruta lapai un saskaņā
ar likumu “Par iedzīvotāju ienākumu
nodokli”. Dome noteica, ka izdevumi
Sandim JAPĒŅINAM atlīdzināmi no
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
līdzekļiem, kā arī jāveic SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā
un kārtībā, ja automašīna tiek patapināta
vairāk nekā 15 dienas mēnesī.
Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam
Skrundā, Liepājas 41A
Skrundas novada dome saskaņā ar
2015. gada 14. oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 25.04.2019.
ir pieņēmusi lēmumu par detālplānojuma
izstrādi nekustamajam īpašumam Liepājas
ielā 41A, Skrundā.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamais
īpašums – zemes vienība Liepājas iela 41A
(kadastra apzīmējums 6209 004 0142), teritorija Liepājas un Ganību ielas krustojumā
(platība 920 m2).
Detālplānojuma teritorijā pēc Skrundas
novada Skrundas pilsētas plānojuma ir
noteikta savrupmāju apbūves teritorija. Nekustamajā īpašumā plānota tirdzniecības un
pakalpojumu objektu apbūve. 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
ir Lāsma Jansone.
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Aicina mācīties pieaugušos

27. maijā atklāta ceturtā pieteikšanās
kārta Eiropas Savienības (ES) fondu
pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA).
Šogad piedāvāto programmu skaits,
salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju
divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25
gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz
800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un
pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.
macibaspieaugusajiem.lv.
Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski
palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības
nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes
visā Latvijā. Pirmoreiz mācību klāstā
ir arī 29 dažādu profesionālās izglītības
moduļu apguve, kas nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē.
Šajā kārtā piedāvājumā ir arī sadarbībā

ar profesionālās izglītības iestādēm
un uzņēmējiem izstrādātas mācības 8
mūžizglītības kompetencēs.
Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās
norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.
lv autentifikāciju un e-pakalpojumu
jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem
vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai
jādodas uz izglītības iestādi klātienē.
Mācībām var pieteikties strādājoši un
pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25
gadiem līdz neierobežotam vecumam,
tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens
strādājošais mācīties šajā projektā var
vienu reizi.
Lai motivētu strādājošos mācīties,
projektā lielāko daļu mācību izmaksu
sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba

devējs. Neformālajās izglītības programmās, kas ir visīsākās mācības projektā,
iedzīvotāja līdzmaksājuma apmērs ir
vidēji 36 eiro, savukārt garākās izglītības
programmās, kurās var iegūt profesiju,
tas var būt arī vairāki simti eiro.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem
mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju
grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu
kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies
mācību laikā. Savukārt strādājošie ar
invaliditāti var pretendēt uz asistenta
vai surdotulka izmaksu kompensāciju
mācību laikā.
Plašāka informācija par uzņemšanas
nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir
publicēts projekta tīmekļa vietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv.
Informācija ņemta no
www.macibaspieaugusajiem.lv

Aktualitātes Skrundas vidusskolā

Godalgotas vietas olimpiādēs un
konkursos.
Starpnovadu sākumskolas kombinētā olimpiādē Martai Hartmanei
(2.b) - 1. vieta un Sabīnei Farnastei
(4.a) - 1. vieta. Skolotājas Gita Rēdere
un Sarmīte Veita. Starpnovadu 8. klašu
praktiskās ģeometrijas olimpiādē 8.b
klase komandai (Keita Āboliņa, Alise
Anna Rožkalne, Rafaels Solovjevs)
- 1. vieta, 8.a klases komandai (Rūta
Lākute, Ralfs Bauermeisters, Kristaps
Zīders) - atzinība. Skolotājas Una Ziņģe
un Inguna Bloka. Starptautiskā 4. klašu
matemātikas olimpiādē “Tik vai…
cik?” Sabīnei Farnastei (4.a) 2. vieta
4. klātienes kārtā, 3. vieta kopvērtējumā,
Karlīnai Druvaskalnai - atzinība 4. klātienes kārtā.
3.-4. klašu skolēni piedalījās Saldus
vidusskolas (sākumskolas) rīkotajā angļu valodas konkursā “English is Fun!”.
Kate Varanauska (3.b) individuālajā
konkurencē ieguva godpilno 3. vietu.
Skolotājas - Una Blūma un Inese Dabiņa.
Eiropas Komisijas Goda rakstu ieguvusi
Ērika Uļjanova (10. kl.), kas kārtoja
Eiropas eksāmenu 9. maijā bez kļūdām.
Apsveicam uzvarētāju!
Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku
foruma velosipēda vadītāju sacensībās

1. kārtā piedalījās 31 Skrundas vidusskolas skolēns. 1. vietu ieguva Reinis Latkovskis (5.a) un 2. vietu - Ralfs Ķēniņš
(5.b). Abi puiši iekļuvuši Latvijas finālā,
kur sacensības norisinājās Biķernieku
kompleksa sporta bāzē Rīgā.
Sports. Par tradīciju jau kļuvis, ka
mūsu taekvondo sportisti piedalās starptautiskajās “Berlin Open” sacensībās.
Alise Anna Rožkalne (8.b) ieguvusi
1. vietu, Džesika Logina (8.b) - 2. vietu
un Kārlis Kristiāns Danenbergs (6.a)
- 3. vieta. Paldies trenerim Kalvim Saulītim un par atbalstu vecākiem. Sportisti
piedalījās arī “Mārupes Taekvondo kausa 2019” izcīņā. Rēzijai Tinai Stibai (4.b)
- 1. vieta, Karlīnai Druvaskalnai (4.b)
- 2. vieta, Elīzai Beātei Bolsunovskai
(7.a) - 1. vieta un 2. vieta, Alisei Annai
Rožkalnei (8.b) - 1. vieta, Džesikai Loginai (8.b) - 3. vieta.
Kuldīgas novada sporta skolas volejbola nodaļas audzēknes U11 grupas,
2008.g. un jaunākas (Madlēna Bāra
(4.a), Grieta Dzene (4.a), Evelīna Kļava
(4.b), Enija Buta (5.b)) Lieldienu kausa
izcīņā ieguvušas 2. vietu (trenere Rudīte
Kronlaka). Kurzemes novada līgas sacensībās volejbolā U17 vecuma grupā
zēniem Klāvs Stebulis (9.b) un Rūdis
Kadakovskis (9.b) komandā ieguvuši

2. vietu. Treneris Jānis Jerumanis.
Skrundas novada pavasara krosa
sacensībās 2.-3. kl. grupā Elīnai Deglavai (2.a) - 1. vieta, Zanei Štēbelei
(2.a) - 2. vieta, Martai Beierbahai (2.b)
- 3. vieta, Gustavam Liekmanim (3.b)
- 1. vieta. 4.-5. kl. grupā Elvai Freimanei (5.a) - 1. vieta, Kristam Salminam
(5.b) - 1. vieta, Lukasam Stroķim (5.a)
- 2. vieta, Reinim Latkovskim (5.a) 3. vieta. 6.-7. kl. grupā Enijai Zonbergai
(6.a) - 1. vieta, Sandijam Mazuro (7.b)
- 2. vieta, Emmai Sophie Hoeppner
(6.a) - 2. vieta, Sandijai Gūtmanei (7.a)
- 3. vieta, 8.-9. kl. grupā Klāvam Stebulim (9.b) - 2. vieta, Ģirtam Grasmanim
(9.b) - 3. vieta. Skolotājas Ilze Prūse un
Ligita Kučka.
Par labiem un teicamiem sasniegumiem mācībās, mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un sacensībās
2018./2019.m.g. uz Skrundas muižu
tika ielūgti izcilākie skolas skolēni un
viņu skolotāji - Annija Kliemane, Ance
Timbare, Igo Radžabovs, Rūdis Kadakovskis, Anete Bumbiere, Alise Dabiņa,
Rafaels Solovjevs, Keita Āboliņa, Alise
Anna Rožkalne, Nata Natālija Lazdāne,
Džesika Logina, Una Zēģelniece, Reinis
Latkovskis, Ralfs Ķēniņš, Sebastians
Mihaļskis, Jana Kozjura, Aldis Zalgauckis, Agris Druvaskalns, Una Ziņģe,
Agita Dēvica, Gunta Dreimane, Anita
Andersone un Inese Pickaine.
Skrundas vidusskolā sākusies uzņemšana pirmsskolas izglītības grupiņā
(sešgadniekos), 1. klasē, 10. klasē.
Izlaidumi. 8. jūnijā plkst. 14.00
12. klasei Skrundas vidusskolas aktu
zālē, 15. jūnijā plkst. 13.00 9.a klasei
un plkst. 16.00 9.b klasei Skrundas
kultūras namā.
Informāciju sagatavoja Skrundas
vidusskolas direktora vietniece
Inguna Berga.

Novada
dzimtsaraksts
ziņo
Maija mēnesī novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši
3 puisīši – Roberts, Rihards,
Demjans Deivs un meitenīte
Līva.
Lai aug veseli un skaisti šie
pavasara bērniņi! Lai viņiem
laimīgi vecāki!
Pavasarī līdz ar dabu plaukst
arī skaista mīlestība. Laulību
maija mēnesī reģistrējuši 6
pāri: 2 Piena muižā, 2 Skrundas
muižā un 2 Skrundas kultūras
namā.

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.

2019. gada 7. jūnijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

14. jūnijā pl. 14.00 piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem. Pasākums notiks Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona.
16. jūnijā no pl. 9.00 līdz 13.00 Skrundas tirgus laukumā Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē “Krāmu tirgu”. Iedzīvotājiem būs
iespēja tirgot vai mainīt sev piederošas lietas. Pieteikšanās līdz 14. jūnijam
pa t. 26665874.
23. jūnijā Zāļu tirgus! Skrundas tirgus laukumā no pl. 9.00 līdz 12.00 varēs
iegūt visīstāko Līgo svētku sajūtu. Te varēs iegādāties tieši sev darinātu pļavu
ziedu vai ozollapu vainagu, svaigi kūpinātu gaļu un zivis, nobaudīt ķimeņu
un citus sierus. Pl. 10.00 lustīgas ziņģes un danči kopā ar kapelu “Spēlmaņi”
no Leišmales!
23. jūnijā pl. 20.00 Skrundas estrādē koncerts “Līgo visa Skrunda!” Koncertā piedalīsies Skrundas, Kuldīgas, Aizputes un Saldus novada amatiermākslas kolektīvi. Koncertu vadīs Dailes teātra aktieris Mārtiņš Počs. Ieeja – bez
maksas. Pl. 23.00 zaļumballe kopā ar grupu „2 PRO”. Ieeja – bez maksas.

Rudbāržos

14. jūnijā visu dienu aicinām nolikt ziedus un aizdegt sveces
pie piemiņas akmens, pieminot komunistiskā genocīda upurus.
23. jūnijā pl. 18.30 Rudbāržu sporta laukumā Jāņu un Līgu sveikšana,
kā arī lustīga līgošana kopā ar kapelu “Luste”. Pl. 23.00 zaļumballe kopā ar
muzikantu Vilni.

Raņķos

22. jūnijā pl. 16.00 Sudmalnieku birzī jestra Jāņu tradīciju izdzīvošana
lauku sētā.
23. jūnijā pl. 21.00 Sudmalnieku birzī Raņķu amatierteātra izrāde “Īsa
pamācība līgošanā” ar pirts pēršanos un papardes zieda meklēšanu. Ieeja bez maksas.
23. jūnijā pl. 22.00 Sudmalnieku birzī Jāņu nakts zaļumballe ar grupu
“Ēna”. Ieeja - bez maksas.

Nīkrācē

12. jūnijā Nīkrāces veselības punktā no pl. 8.30 pieņems dr. Āboliņš.
22. jūnijā pie Nīkrāces atpūtas centra ielīgosim vasaru. Pl. 20.00 A.
Tauriņa situāciju komēdijas pirmizrāde “Pārdotie svētki”. Izrādē piedalās Vaiņodes un Skrundas novadu apvienotais pašdarbnieku kolektīvs.
Pl. 22.00 ballēsimies kopā ar muzikantiem no Saldus.

Bibliotēku ziņas jūnijā

Nīkrāces bibliotēkā

12. jūnijā pl. 10.00 ekskursija uz Pelču peoniju dārzu “Ziedoņi”.
Līdz 30. jūnijam bibliotēkā būs apskatāma Birutas Leikartes pildspalvu kolekcija.
Nīkrāces bibliotēka no 1. jūnija katru darba dienu strādās no pl. 9.00 līdz 16.00.
Katra mēneša trešā ceturtdiena - Metodiskā diena!
Jūlijā bibliotēka slēgta. Atvaļinājums bibliotēkas vadītājai.

Antuļu bibliotēkā

Līdz 28. jūnijam izstāde “Vasara - ceļojumu laiks”. Apskatāmi ceļveži par
dažādām valstīm.
Jūlijā bibliotēka slēgta. Atvaļinājums bibliotēkas vadītājai.

Raņķu bibliotēkā

Jūlijā bibliotēka slēgta. Atvaļinājums bibliotēkas vadītājai.

Rudbāržu bibliotēkā

No 1. līdz 19. jūlijam bibliotēka slēgta. Atvaļinājums bibliotēkas vadītājai.

Skrundas bērnu bibliotēkā

No 1. jūnija aicinām sākumklašu skolēnus piedalīties lasīšanas maratonā „Vasaras
grāmata”. Izlasi 5 savam vecumam atbilstošas grāmatas un aizpildi darba burtnīcu!
Par to tu uzreiz saņemsi balviņu no bibliotekāres, bet septembrī atbilstošu vērtējumu
no savas skolotājas. Gaidīsim!
19. jūnijā no pl. 13.00 „Cepamdiena” bibliotēkā. Aicinām mazos cepējus jau
laikus paziņot par piedalīšanos.

Piesakies Bērnības svētkiem!
Lūdzam pieteikties vecākus, kuri vēlētos Bērnības
svētkus saviem 2-7 gadus vecajiem bērniem.
Norises laiks – augusta sākums.
Ja būs pieprasījums, rīkosim svētkus.
Saziņai: t. 25611098, 63350453,
e-pasts: dace.gravele@skrunda.lv,
WhatsApp 26334229
Mūžībā pavadīti 9 novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

VISVALDIS BALODIS

23.05.1952.

04.05.2019.

MIRDZA MAIGA BERLANDE

11.08.1932.

08.05.2019.

AUSMA ŽAGATA

23.02.1940.

07.05.2019.

ALVIS VALINSKIS

24.01.1960.

14.05.2019.

ŠAURO MARUTA

14.05.1957.

12.05.2019.

LIONA IRMA BIRZNIECE

18.03.1930.

20.05.2019.

AIVARS VĪĶIS

27.02.1965.

26.05.2019.

VALDIS FJODOROVS

30.07.2001.

25.05.2019.

ALĪSE VĪTOLA

11.06.1925.

28.05.2019.

