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Labdien, lasītāj!

Edgars Zeberliņš,
Skrundas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītājs

Līgumi ir jāslēdz

Pavasaris ir jauns sākums, jauna iespēja 
katram no mums sākt ko jaunu, paskatī-
ties uz ierastajām lietām ar jaunu skatu, 
saņemties un darīt vairāk un labāk.

Skrunda ir jaunākā Latvijas pilsēta. Ne-
vilšus gribas to salīdzināt ar mazu cinīti, 
kas gāž lielu vezumu. Šobrīd mēs aktīvi 
strādājam gan Eiropas fondu apguvē, gan 
no pašvaldības budžeta finansētu projektu 
īstenošanā, lai uzlabotu dzīvi mūsu nova-
da iedzīvotājiem.

Vienlaikus norit darbs pie vairākiem 
projektiem. Turpinās jau pagājušā gada 
nogalē iesāktā bērnudārza “Liepziediņš” 
rekonstrukcija. Šobrīd darbi norit pēc plā-
notā grafika, un ir pamats pārliecībai, ka 
bērnudārzs rekonstruētajās telpās ar jaunu 
elpu atsāks darboties jau šī gada augustā.

Skrundas novads pagājušajā mēnesī 
saņēma pateicību no Labklājības minis-
trijas par aktīvu piedalīšanos Deinsti-
tucionalizācijas (DI) plānu īstenošanā. 
Šobrīd esam sagatavojuši un iesnieguši 
Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā 
(CFLA) projekta pieteikumu par DI plānu 
īstenošanu mūsu novadā, kurš paredz 
grupu dzīvokļu iekārtošanu Nīkrācē, 
kuros tiks izmitināti šobrīd pansionātos 
mītošie Skrundas novada iedzīvotāji ar 
garīga rakstura traucējumiem. Skrundas 
novads līdzās Liepājas, Ventspils pilsē-
tām, Saldus, Kuldīgas, Talsu un Rucavas 
novadiem ir viens no aktīvākajiem DI 
plānu īstenotājiem Kurzemē. Tas parāda, 
ka mērķtiecīgi strādājot, noteiktās jomās 
varam sasniegt labus rezultātus un būt 
starp labākajiem Kurzemē.

Skrundā daudz izdarīts pilsētas sakop-
šanas jomā: ir izbūvēts tirgus laukums, 
pastaigu taka gar Ventu, atjaunotas ietves. 
Ļoti gaidām siltāku laiku un ceram, ka 
līdz ar pirmajiem pavasara vēstnešiem 
aktivizēsies tirgošanās atjaunotajā tirgus 
laukumā.

Iestājoties siltākam laikam, novadā 
tiks uzsākta grants ceļu atjaunošana. Tiks 
veikta ceļu seguma profilēšana, ko paredz 
ar Lauku Atbalsta dienestu noslēgtais lī-
gums par ELFLA finansējuma piešķiršanu 
šim mērķim.

Turpinās darbs pie 3 video novēroša-
nas kameru uzstādīšanas pilsētas centrā, 
kas sniegs papildu iespējas pašvaldības 
policijai uzraudzīt un nodrošināt kārtību 
pilsētā.

Šobrīd strādājam pie vairāku projektu 
sagatavošanas un pieteikšanas Eiropas 
finansējuma saņemšanai, piemēram, 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 
Valtaiķu aprūpes namā, deportāciju 
piemiņas vagona un tā ekspozīcijas 
atjaunošanai, teritorijas labiekārtošanai 
gar Ventas upi Skrundā, zemās gaisa 
takas izveidei Skrundas novadā un tautas 
tērpu izgatavošanai Skrundas vidusskolas 
amatiermākslas kolektīviem.

Lai mums katram atsevišķi un visiem 
kopā aktīvs un darbīgs pirmais pavasara 
mēnesis!

Pirms gada pie laikraksta “Kur-
zemnieks” bija vērsušies vairāki 
Skrundas novada iedzīvotāji, iebilstot 
pret Skrundas novada pašvaldības uz-
likto sodu par nenoslēgtu līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu, tādējādi 
izplatot nepatiesu informāciju par 
to, ka līgumu slēgšana nav obligāta. 
Iedzīvotāji bija iesnieguši prasību 
arī tiesā, lai tā atceltu pašvaldības 
lēmumu un kompensētu materiālos 
un morālos zaudējumus. Kopumā 
tiesā vērsās septiņi Skrundas nova-
da iedzīvotāji. Pieci no viņiem bija 
cēluši iebildumus pret pašvaldības 
policijas sastādīto protokolu pēc 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa (LAPK) 75. panta pirmās 
daļas, savukārt divi iedzīvotāji pie-
prasīja atlīdzināt viņiem radušos 
mantiskos zaudējumus, personisko un 
morālo kaitējumu par kopējo summu 
11 483,58 EUR.

Visi tiesas lēmumi bija par labu 
Skrundas novada pašvaldībai, lemjot, 
ka iedzīvotāji ir atbildīgi par līgumu 
slēgšanu un iesaistīšanos pašvaldības 
organizētajā sadzīves atkritumu savāk-
šanā. Tiesa arī noraidīja prasības par 
mantisko, personisko un morālo kaitē-
jumu kompensāciju. Tā lēma par soda 
piemērošanu atbilstoši LAPK 75. panta 
otrajai daļai, kas paredz atbildību par 
konkrētu nodarījumu, proti, bezdarbību, 
neiesaistoties pašvaldības organizētajā 
sadzīves atkritumu savākšanā. Pēc šī 
panta sods fiziskajām personām ir no 70 
– 700 EUR, bet juridiskajām personām 
no 430 – 1400 EUR.

Tiesa uzsver, ka gan LAPK 75. panta 
pirmā, gan otrā daļa atbilstoši panta 
nosaukumam (Atkritumu apsaimnie-
košanas noteikumu pārkāpšana) paredz 
atbildību par atkritumu apsaimniekošanu 
regulējošo normatīvo aktu, tostarp paš-
valdības normatīvo aktu, pārkāpšanu. 

Gada laikā Skrundas novada pašval-
dība ņēmusi vērā gan iedzīvotāju, gan 
deputātu, gan Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
ieteikumus, lai uzlabotu un precizētu 
2018. gada 25. oktobra saistošos notei-
kumus Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Skrundas novadā”. 
Tika precizēti tajos iekļautie jēdzieni un 
normas, iedzīvotāju grupas un atkritumu 
izvešanas biežums, noteikta atkritumu 
izvešana iedzīvotājiem, kuri šeit uzturas 
sezonāli, tika paredzētas atkritumu mai-
su savākšanas vietas, līguma slēgšana, 
ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu 
daudzumu (apjomu), precizēta sadarbī-
ba, informācijas apmaiņa ar atkritumu 
apsaimniekotāju u.c. punkti.

Kopš 2017. gada beigām noslēgto 
līgumu skaits ir būtiski pieaudzis, patei-
coties pašvaldības policijas aktīvam dar-
bam, apsekojot mājsaimniecības, veicot 
skaidrojošo darbu un brīdinot par sekām, 
ja līgums noteiktā laikā netiek noslēgts. 
Pēc SIA “EKO Kurzeme” datiem 2017. 
gada 1. janvārī Skrundas novadā bija 
noslēgti 603 atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumi, gada beigās to skaits pieauga 
līdz 713, savukārt 2018. gada nogalē 
noslēgto līgumu skaits sasniedza 873.

Ir vērts aizdomāties, kur paliek to 
mājsaimniecību atkritumi, kurām nav 
noslēgti līgumi. Visticamāk šie atkritumi 
nonāk to iedzīvotāju konteineros, kuri ir 
apzinīgi un, rūpējoties par vidi sev ap-
kārt, ir noslēguši līgumu. Nereti pašval-
dības policija saskaras ar situācijām, kad 
mežos, grāvjos ir nesankcionēti izmesti 
atkritumu maisi, daudzos gadījumos ir 
izdevies atrast vainīgos un saukt viņus 
pie atbildības.

Arī atkritumu šķirošana ir ļoti būtis-
ka. Ir prieks, ka iedzīvotāju interese un 
iesaistīšanās šajā procesā pieaug. Šobrīd 
Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 
ir ievietota karte, kurā ir atzīmētas visas 

šķiroto atkritumu konteineru atrašanās 
vietas, atvieglojot iedzīvotājiem iespēju 
atrast sev tuvāko.

Būsim atbildīgi ne tikai par tiem, ko 
pieradinām, bet arī par to, ko ikdienā 
radām, un aicināsim kaimiņus, paziņas, 

draugus tādiem būt! Svarīga ir ne tikai 
pašu un apkārtējo labsajūta un veselība, 
bet arī vide, kurā dzīvojam.

Teksts: Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas pašvaldību izpilddirektori tiekas Skrundā
2019. gada 1. martā Skrundā bija 

sabraukuši Latvijas pašvaldību iz-
pilddirektori, lai ikmēneša sanāksmē 
spriestu par aktuāliem jautājumiem 
un iepazītu Skrundas novadu. 

Viesus sagaidīja Skrundas novada 
domes priekšsēdētāja Loreta Robežnie-
ce un izpilddirektors Guntis Putniņš. 
L. Robežniece nelielā prezentācijā 
iepazīstināja ar Skrundas novadu, šeit 
īstenotajiem projektiem, plānotajiem 
darbiem, pauda lepnumu par novada 
aktīvajiem iedzīvotājiem, biedrībām, 
sniedza ieskatu tūrisma objektos, aici-
not izpilddirektorus izmantot Skrundas 
novada sniegtās iespējas. Ar skaistu 
muzikālu priekšnesumu viesus priecēja 
popgrupas “Bums” meitenes.

Ievaddaļā uzstājās igaunis un Skrun-
das novada ev. lut. baznīcas mācī-
tājs Martins Samms, kurš prezentācijā 
“Mana zeme” atklāja, kāpēc par savu 
zemi sauc Latviju un kā cilvēks šeit jūtas.

Dienas gaitā sanāksmes dalībnieki 
sprieda par to, kā pašvaldības simbols 
var dzīvot rotaļlietās. Par to aizrautīgi 
stāstīja  Latvijas Amatniecības kameras 
goda prezidents un Jelgavas bērnu un 
jauniešu centra “Junda” skolotājs Vilnis 
Kazāks. Savukārt SIA “Hydromatic” 
produktu attīstības vadītājs Gatis Kal-
davs bija ieradies ar dārzu kopšanas teh-
nikas paraugu – WBH‒16 bagiju, kuru 

sanāksmes dalībnieki varēja izmēģināt.
Galvenais sanāksmē izskatāmais 

jautājums bija aktualitātes nekustamā 
īpašuma jomā un publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības, par ko 
informēja LPS padomniece juridiskajos 
jautājumos Kristīne Kinča.

Savā pieredzē dalījās Liepājas domes 
Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš 
Ābols, kurš pastāstīja par degradētām 
teritorijām Liepājā un ierosināja pār-
skatīt kritērijus apbūves tiesību piešķir-

šanai. Savukārt Talsu novada Attīstības 
plānošanas un projektu vadības nodaļas 
vadītāja Jolanta Skujeniece iepazīstināja 
ar citādu attīstības plānošanu Talsos, kur 
izveidotas prioritāro rīcību kāpnes un 
kartoshēmas. AS “Latvijas valsts meži” 
Nekustamo īpašumu pārvaldes vadī-
tājs Valdis Kalns informēja par valsts 
meža zemes atsavināšanas kārtību zem 
pašvaldību deklarētām inženierbūvēm.

Dienas noslēgumā izpilddirektoriem 
bija iespēja apskatīt novadā īstenotos 

projektus, izbūvētos objektus, vietas, ar 
kurām Skrundas novads var lepoties – 
Skrundas tirgus laukumu, VUGD ēku, 
pastaigu taku gar Ventu un atpūtas vietu 
Ventas kalnā. Izpilddirektori apmeklēja 
arī uzņēmējdarbības laukumu Kalna ielā 
17, kā arī poligonu “Mežaine”.

Gunta Klismeta, LPS 
Komunikācijas nodaļas redaktore

Iveta Rozenfelde, Skrundas 
novada pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Tikšanās ar iedzīvotājiem
Skrundas novada pašvaldība aprīlī aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Skrundas 

novada domes deputātiem un pašvaldības speciālistiem.
2. aprīlī pl. 17.30 Raņķu pagasta pārvaldes zālē.

(Pl. 17.15 tiks nodrošināts transports no Smilgām).
3. aprīlī pl. 17.30 Skrundas kultūras namā.

4. aprīlī pl. 16.00 Sieksātes bibliotēkā un pl. 17.30 Rudbāržu kultūras namā.
9. aprīlī pl. 17.30 Jaunmuižas pamatskolā.

10. aprīlī pl. 16.00 Lēnās un pl. 17.30 Nīkrāces atpūtas centrā.
11. aprīlī pl. 17.30 Pumpuros.

16. aprīlī pl. 16.15 Plostniekos; pl. 17.15 Kušaiņos pie trenažieriem; 
pl. 18.00 Ciecerē pie veikala.
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas 
Nīkrāces pagastā 

 Atpūtas centrā mazie bērni varēja skatīties animācijas filmu “Nozagtā princese”, 
savukārt pieaugušajiem tika piedāvāta romantiska komēdija “Jaungada taksometrs”. 
Notika radošā darbnīca “Pīšana no papīra”, kur dalībnieki mācījās pīt groziņus no 
vecām avīzēm  un žurnāliem. Bija iespējams apmeklēt koncertu ar ģitāristu, kom-
ponistu, aranžētāju, producentu un lektoru Aivaru Hermani.

Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas 
konkursā „Tīrai Latvijai”, Erasmus+ projektā “HoB’s adventure – Hands on Biodi-
versity”. Ēnu dienā skolēni piedalījās Restorānu servisa skolā un Double Coffee. Silto 
džemperu dienā skolēni, skolotāji un darbinieki bija apģērbušies siltos džemperos, 
jakās, vestēs, šallēs. Šādi kaut nedaudz tika ietaupīta enerģija un dabaszinību stundās 
tika runāts par klimata pārmaiņām un transporta ietekmi. Skola turpina aktīvi pieda-
līties Ekoskolu aktivitātēs. Skolēni piedalījušies vairākos novada un valsts mēroga 
konkursos, olimpiādēs un sporta aktivitātēs, kur ieguvuši labas vietas. Apsveicam 
skolēnus un skolotājus par ieguldīto darbu!

Novada Ziemas sporta spēlēs piedalās arī nīkrācnieki. Sacensībās dubultspēlē 
novusā par uzvarētājiem kļuva Biruta Leikarte ar partneri Sandi Kadakovski no 
Skrundas. Šahā un dambretē pie godalgotām vietām tika Biruta Leikarte, Ilona 
Rītiņa un Andris Lielāmers. Zoles sacensībās Nīkrāces komanda ieguva trešo vietu. 
Komandā startēja – Andris Lielāmers, Guntars Feodosovs, Atis Strēlis un skrunde-
nieks Oskars Zoniņš.  Ziemas sporta spēles turpināsies arī martā, kur nīkrācnieki 
startēs florbola sacensībās. 

Nīkrāces bibliotēkā sadarbībā ar Nīkrāces pamatskolu notika tematiskās no-
darbības skolēniem, noritēja rakstnieces Margaritas Stārastes 105. jubilejas pasā-
kums.   

Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojuma pārvaldes vadītāja 
Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā
Gada pirmie mēneši ir aizskrējuši, un nu jau tuvojas pavasaris. Saule debesīs 

parādās biežāk, un vairāk varam redzēt aiz sevis atstātos ziemas netīrumus un vējā 
nolauztos koku zarus. Darbīgi strādājam pie apkārtnes sakopšanas un ielu slaucī-
šanas. Esam iztīrījuši vienu pašvaldības dzīvokli, lai varētu uzsākt remonta darbus 
un dzīvokli izīrēt. Vienai ģimenei esam palīdzējuši sagādāt mēbeles un iekārtot 
dzīvokli, lai varētu pārvākties uz jauno dzīves vietu. Pašreiz skolas sporta zāles 
piebūvē notiek dušu un tualešu remontdarbi. Sporta zāles piebūvei un trenažieru 
zālēm ir pasūtīti jauni logi. Jau visu mēnesi notiek Skrundas novada 7. ziemas sporta 
spēles, kur piedalās arī dalībnieki no mūsu pagasta. Kultūras namā tika izrādīta bērnu 
amatierteātra izrāde “Kā radās planēta Zeme”, kur lielu darbu ieguldījusi režisore 
Mirdza Pilskunga. Paldies Mirdzai par darbu! Pēc izrādes laukumā pie kultūras 
nama kopā ar folkloras kopu “Kamenīte” tika svinēti Meteņi. Rudbāržu bibliotēkā 
visu februāri varēja skatīt rūķu izstādi “Rūķi bibliotēkā”.

Informāciju apkopoja Rudbāržu pakalpojuma pārvaldes vadītāja 
Dzintra Veģe

Raņķu pagastā 
Ziemas skarbākais mēnesis aizvadīts bez liela sala un sniega kupenām. Tas ļāva 

veikt teritorijas sakopšanas darbus, ceļmalu attīrīšanu no krūmiem un koku zaru 
apzāģēšanu. Uzsākta malkas sagatavošana nākamajai sezonai. Katrs, kam saistība 
ar nekustamo īpašumu, ir saņēmis nodokļu vai nomas maksas aprēķinu. Aicinājums 
savlaicīgi veikt maksājumus, lai neveidojas maksājumu parādi un kavējuma naudas 
aprēķini. Tiem, kuri vēlas nomāt pašvaldības zemi mazdārziņu ierīkošanai vai arī 
pārtraukt nomas līgumu, lūgums iesniegt pagasta pārvaldē iesniegumu. 

Aktivizējušies novusa spēlētāji. Ceturtdienās no plkst. 17.00 gaidām spēlētājus 
bijušā bērnudārza telpās (ieeja pa sānu durvīm). Aicinām arī jauniešus. Iespēja spēlēt 
galda hokeju, dambreti, loto. Paldies visiem, kuri pārstāvēja Raņķu pagastu novada 
sporta spēlēs. Martā un aprīlī gaidāmas pagasta galda sporta spēles.

Aizvadīts jauks atpūtas vakars kopā ar aktrisi Karīnu Tatarinovu, ģitāristu Ivaru 
Hermani un muzikantu Normundu no Jelgavas. Raņķu amatierteātris ar izrādi “Pa-
gasta nabags” viesojās Laidos. Savukārt 1. martā Raņķos Kalvenes kultūras nama 
dramatiskais kolektīvs rādīja lugu “Dūdene zin”. Katru mēnesi tiek rīkotas radošās 
darbnīcas. Februārī Anda Vītola mācīja veidot glezniņas no akmeņiem un vilnas. 
Bibliotēkā Daces Pušīlovas darbu izstādi nomainīs raņķenieku Zigurda Petroviča 
zaru svečturi un Ilgvara Janševska tematiskā izstāde par pulkvedi Oskaru Kalpaku.

24. martā Raņķos viesosies Jaunlutriņu amatierteātris ar Daces Judinas lugu 
“Septiņi vakari”, pēc kura paredzēta ziedu nolikšana pie represēto piemiņas akmens. 
Būsim pateicīgi, ja padalīsieties ar izsūtījuma laika liecībām, fotogrāfijām, apraks-
tiem vai cita veida piemiņas lietām ekspozīcijas izveidei. Par materiālu iesniegšanu 
sazināties ar bibliotekāri vai pārvaldes vadītāju.

Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojuma pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina 
projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. 
pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 6. kārtā pieejamais finansējums ir 655 133,58 eiro.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 01.04.2019. līdz 01.05.2019.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:
1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA
1. RĪCĪBA: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Pieejamais finansējums 655 133,58 euro; atbalsta intensitāte līdz 70%, koppro-

jektam līdz 80%.
Atbalsta apmērs vienam projektam:
1. 60 000,00 eiro – uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi 

būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta 
attiecināmo izmaksu summas.

2. 50 000,00 eiro – pārējiem projektiem.
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: 

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

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

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

5.1.4.  Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Rīcības apraksts:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīs-

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

apstākļu radīšana.
Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 

jaunu realizācijas veidu ieviešana.
Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
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. 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/. 

Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja Ieva Birbele
Mob. tālr.: 29463295, Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga 

E-pasts: darisim.pasi@gmail.com, mājaslapa: www.darisimpasi.lv

Aktuālie notikumi Skrundas vidusskolā
Godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos
Vēstures valsts 25. olimpiādē 2. posmā starpnovadā Ance Timbare (12. kl.) 

ieguvusi 2. vietu. Skolotājs Andris Liukišs. Fizikas 69. valsts 2. posma olimpiādē 
starpnovadā Ērikai Uļjanovai (10. kl.) - 3. vieta. Skolotāja Kristīne Hartmane.

Matemātikas 69. valsts 2. posma olimpiādē starpnovadā Ērikai Uļjanovai (10.kl.) 
- 3. vieta, Alisei Annai Rožkalnei (8.b) - 2. vieta. Skolotājas Inguna Bloka un Una 
Ziņģe. Latviešu valodas un literatūras 45. olimpiādē 2. posmā starpnovadā Annijai 
Kliemanei (12. kl.) - 2. vieta, Ancei Timbarei - 3. vieta (12. kl.). Skolotājas Jana 
Kozjura un Inese Bartuševica. Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 4. klasēm 
Sabīnei Farnastei - 3. vieta. Skolotāja Sarmīte Veita. Saldus novada sākumskolas 
skolēnu konkursā “Valodiņa” 1. vieta Skrundas vidusskolas komandai - Krišjānim 
Danenbergam (1.b), Martai Hartmanei (2.b), Alisei Zīrupai (3.b).

CSDD satiksmes drošības konkursā “Gribu būt mobils” reģiona pusfinālā “Skrun-
da-3” komandai - 3. vieta. Komandā Una Zēģelniece, Keita Āboliņa, Džesika Logina 
un Alise Anna Rožkalne (8.b). 

Skrundas novada vokālo ansambļu konkursā “Balsis 2019” Skrundas vidusskolas 
2. - 4. klašu meiteņu vokālais ansamblis, 6. - 7. klašu meiteņu vokālais ansamblis 
ieguva 1. pakāpes diplomu, bet 2. - 4. klašu zēnu vokālais ansamblis - 2. pakāpes 
diplomu. Paldies par ansambļu sagatavošanu skatei mūzikas skolotājām Dacei 
Ganiņai, Ligitai Meždreijai un koncertmeistarei Antrai Zuntnerei.

Sports
Kuldīgas novada atklātajās sacensībās volejbolā Skrundas vidusskolas komandas 

zēnu komandai - 1. vieta, meiteņu komandai - 2. vieta. Treneri Vijars Švānbergs 
un Rudīte Kronlaka.

Bērnu, jauniešu TAEKVONDO turnīrā Mārupē “Pirmais solis” Ralfam Rožu-
kalnam (1.b) - 3. vieta sparingā, Karlīnai Druvaskalnai (4.b) - 2. vieta sparingā, 
Markusam Laenko (2.a) - 2. vieta sparingā, Elīzai Beātei Bolsunovskai (7.a) - 2. vie-
ta sparingā un 2. vieta spēka sitienos, Džesikai Loginai (8.b) - 2. vieta sparingā, 
Alisei Annai Rožkalnei (8.b) - 1. vieta sparingā, Rēzijai Tīnai Stibai (4.b) - 3. vieta 
sparingā, Kārlim Kristiānam Danenbergam (6.a) - 1. vieta ātruma sitienos. Treneris 
- Kalvis Saulītis.

Pasākumi
15. februārī skolā notika 12. klases skolēnu žetonvakars. Martā jau pirmais cen-

tralizētais eksāmens angļu valodā. Lai izturība un veiksme eksāmenos!
Erasmus+
No 11. līdz 17. februārim Skrundas vidusskolas Erasmus+ projekta W.A.T.E.R. 

komanda atradās 1. mobilitātē Itālijā, Taranto pilsētā. Bez Latvijas komandas mo-
bilitātē piedalījās arī partneri no Turcijas, Portugāles un Grieķijas, bet organizētāji 
bija projekta dalībnieki no vidusskolas Taranto pilsētā - Liceo Scientifico Statale 
G. Battaglini.

Informāciju sagatavoja direktora vietniece Inguna Berga.

Apstiprināta “Latvijas Valsts mežu” un VKKF atbalstītā 
“KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2019. gadā”

Kurzemes plānošanas reģions līdz 2019. gada 29. martam pulksten 12.00 
(sūtot pa pastu līdz 25. martam (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus Kurze-
mes kultūras programmā 2019! 
Kultūras programmas mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, or-
ganizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam Kurzemes reģionā. 
Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiek atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes 
kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas šādas prioritātes:

Kurzemes vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes un reģiona lokālā mantoju-
ma savdabības saglabāšana;

Kurzemes kultūrtelpas līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšana, 
veicinot kultūras pieejamību un sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radī-
šanā un saglabāšanā;

Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības 
saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, iedzīvotāju lokālās identitātes 
stiprināšana;

Sabiedrības radošums un līdzdalība lokālo kultūras procesu attīstībā, radot 
jaunas paliekošas vērtības, apvienojot tradicionālās vērtības/prasmes, to 
laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas.

Sīkāka informācija par projektu pieteikumu iesniegšanas kārtību: 
https://www.kurzemesregions.lv/apstiprinata-latvijas-valsts-mezu-un-

vkkf-atbalstita-kurzemes-kulturas-programma-2019-gada/

Konsultācijas
Ja Tevi interesē projektu iesniegša-

na LEADER aktivitātēs - sabiedriskā 
labuma projekti un/vai uzņēmējdar-
bības projekti, aicinām pieteikties uz 
individuālām konsultācijām 12.martā 
Skrundā, Raiņa ielā 11. Konsultācijām 
piesakies, zvanot pa t. 29463295 (Ieva 
Birbele). Projektu pieteikumu iesnie-
šana: sabiedriskā labuma projektiem 
līdz 25. martam, uzņēmējdarbības 
projektiem no 1. aprīļa līdz 1. maijam.

Piesaista 
finansējumu

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds 
un Latvijas Samariešu apvienība jau 
astoto gadu konkursa kārtībā sadalīja 
AS “Latvijas valsts meži” ziedojumu. 
Šogad 313 907,89 eiro ziedojums tika 
piešķirts 57 biedrībām un nodibinā-
jumiem no visas Latvijas. Atbalstīta 
arī biedrība “Ventas krasti”, kura ie-
guvusi finansējumu projektam “Kopā 
varam!” par summu 2990,25 EUR. 
Atbalsts paredzēts sabiedrības grupu 
integrācijai. Projektā paredzēts izga-
tavot stilizētus tautas tērpus Skrundas 
vidusskolas mazajiem dejotājiem. 
Visas ar projektu saistītās aktivitātes 
jāveic brīvprātīgi.

3+ Ģimenes karte
VSIA “Autotransporta direkcija” 

dati liecina, ka arvien vairāk daudz-
bērnu ģimenes reģionālajā sabiedris-
kajā transportā izmanto Latvijas Goda 
ģimenes apliecību “3+ Ģimenes kar-
te” braukšanas maksas atvieglojumu 
saņemšanai. Šobrīd daudzbērnu ģime-
ņu skolēni un studenti līdz 24 gadu ve-
cumam, lai saņemtu valsts piešķirtos 
braukšanas maksas atvieglojumus, 
var uzrādīt vecākiem piešķirto Goda 
ģimenes apliecību.  Taču, ņemot vērā 
Ministru kabineta noteikumus par 
valsts atbalsta programmas “Latvijas 
Goda ģimenes apliecība “3+ Ģime-
nes karte”” īstenošanas kārtību, no 
2020. gada 1. janvāra katram ģime-
nes loceklim būs nepieciešama sava 
personificēta apliecība. Informāciju 
par valsts atbalsta programmu var 
iegūt www.godagimene.lv, sociālajos 
tīklos Facebook un Twitter, kā arī 
mobilajā lietotnē “3+ karte”.

Energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2019

Ekonomikas ministrija, Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrija un žurnāls „Būvinženieris” 
izsludina konkursu „Energoefektīvākā 
ēka Latvijā 2019”. Konkursa mērķis ir 
veicināt labo praksi ēku energoefek-
tivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot 
energoefektīvu ēku būvniecību, atjau-
nošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzu-
mu atmosfērā un veicinot sabiedrības 
izpratni par ēku siltumnoturību, telpu 
mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas nozīmi 
un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, ar-
hitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. 
Pieteikumus konkursam var iesniegt 
piecās kategorijās:

energoefektīvākā atjaunotā daudz-
dzīvokļu ēka, energoefektīvākā 
daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve, ener-
goefektīvākā publiskā ēka, energo-
efektīvākā vienģimenes ēka, energo-
efektīvākā ražošanas ēka. Pieteikumus 
konkursam „Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2018” aicinām iesniegt līdz 
2019. gada 17. maijam, nosūtot tos 
elektroniski uz e-pasta adresi dzivo-
siltak@em.gov.lv.
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2019. gada 28. februāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja viena skolēna 
izmaksas Skrundas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs 2019. gadā.

Dome nolēma piešķirt finansējumu 
120,00 EUR (viens simts divdesmit euro, 
nulle centi) apmērā 1. Liepājas kājnieku 
pulka karoga izgatavošanai paredzētā 
zīda auduma iegādei.

Dome nolēma piedalīties ELFLA 
atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 5. kārtas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 19.2 
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģijas īstenošanai ar projektu “Zemās 
gaisa takas izveide ģimenisko vērtību 
stiprināšanai Skrundas novadā”; projekta 
attiecināmās izmaksas ir 24 000,00 EUR 
(divdesmit četri tūkstoši euro, nulle cen-
ti); ELFLA finansējums ir 90% no attie-
cināmajām izmaksām, kas ir 21 600,00 
EUR (divdesmit viens tūkstotis seši 
simti euro, nulle centi), pašvaldības 
finansējums ir 10% no attiecināmajām 
izmaksām, tas ir, 2400,00  EUR (divi 
tūkstoši četri simti euro, nulle centi). 

Dome nolēma piedalīties ELFLA 
atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 5. kārtas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 19.2 
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
jas īstenošanai ar projektu “Deportācijas 
piemiņas vagona un tā ekspozīcijas 
atjaunošana”; projekta attiecināmās 
izmaksas ir 40 000,00 EUR (četrdes-
mit tūkstoši euro, nulle centi); ELFLA 
finansējums ir 90% no attiecināmajām 
izmaksām, kas ir 36 000,00 EUR (trīs-
desmit seši tūkstoši euro, nulle centi), 
pašvaldības finansējums ir 10% no at-
tiecināmajām izmaksām, tas ir, 4000,00  
EUR (četri tūkstoši euro, nulle centi). 

Dome nolēma piedalīties ELFLA 
atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 5. kārtas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 19.2 
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
jas īstenošanai ar projektu “Teritorijas 
labiekārtošana gar Ventas upi Skrun-
dā”; projekta attiecināmās izmaksas ir 
40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši  
euro, nulle centi); ELFLA finansējums 
ir 90% no attiecināmajām izmaksām, 
kas ir 36 000,00 EUR (trīsdesmit seši 
tūkstoši euro, nulle centi), pašvaldības 
finansējums ir 10% no attiecināmajām 
izmaksām, tas ir, 4000,00 EUR (četri 
tūkstoši euro, nulle centi). 

Dome nolēma piedalīties ELFLA 
atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 5. kārtas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 19.2 
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
jas īstenošanai ar projektu “Pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana aprūpes namā 
“Valtaiķi””; projekta attiecināmās iz-
maksas ir 40 000,00 EUR (četrdesmit 
tūkstoši euro, nulle centi); ELFLA 
finansējums ir 90% no attiecināmajām 
izmaksām, kas ir 36 000,00 EUR (trīs-
desmit seši tūkstoši euro, nulle centi), 
pašvaldības finansējums ir 10% no at-
tiecināmajām izmaksām, tas ir, 4000,00 
EUR (četri tūkstoši euro, nulle centi). 

Dome nolēma piedalīties ELFLA 
atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 5. kārtas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 19.2 
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģijas īstenošanai ar projektu “Tautas 
tērpu izgatavošana Skrundas vidusskolas 
amatiermākslas kolektīviem”; projekta 
attiecināmās izmaksas ir 11 620,00 
EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti 
divdesmit euro, nulle centi); ELFLA 
finansējums ir 90% no attiecināma-
jām izmaksām, kas ir 10 458,00 EUR 
(desmit tūkstoši četri simti piecdesmit 
astoņi euro, nulle centi), pašvaldības 
finansējums ir 10% no attiecināmajām 
izmaksām, tas ir, 1162,00 EUR (viens 
tūkstotis simt sešdesmit divi euro, nulle 
centi).

Dome apstiprināja 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 2018. gada 25. oktobra Skrun-
das novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Skrundas 
novadā” izdarīja precizējumus 30.8.2. 
apakšpunktā.  

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome nolēma slēgt deleģēšanas līgu-
mu ar SIA “Skrundas komunālā saim-
niecība” par pašvaldības administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību 
un tās apsaimniekošanu līdz 31.12.2019.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma nodot bez atlīdzības 
valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas 
valdījumā Skrundas novada pašvaldībai 
piederošos nekustamos īpašumus: “O. 
Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Liepu 
ielā 7, Rudbāržos, kas sastāv no zemes 
vienības 6,4 ha platībā, uz kuras atrodas 
ēkas: skola, sporta zāle – pagrabs, dzī-
vojamā māja, garāža, kūts – pagrabs un 
tiesneša namiņš; “Nogāze”, Rudbāržu 
pagastā, kas sastāv no zemes vienības 
20,21 ha platībā; “Atpūtas”, Rudbāržu 
pagastā, kas sastāv no zemes vienības 
7,96 ha platībā, valsts aizsardzības 
uzdevumu īstenošanai. Dome nolēma, 
ka valstij Aizsardzības ministrijas per-
sonā nekustamais īpašums bez atlīdzī-
bas jānodod atpakaļ Skrundas novada 
pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots 

iepriekš minētās funkcijas īstenošanai. 
Dome noteica, ka valstij Aizsardzības 
ministrijas personā, nostiprinot zemes-
grāmatā īpašuma tiesības, jānorāda, ka 
īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, 
kamēr valsts Aizsardzības ministrijas 
personā nodrošina minētās funkcijas 
īstenošanu. Dome noteica, ka Skrundas 
novada pašvaldība vienlaikus ar minētā 
nekustamā īpašuma nodošanu slēdz 
vienošanos ar Aizsardzības ministriju 
par to, ka pašvaldība savām vajadzībām 
pasākumu rīkošanai bez atlīdzības var 
izmantot nekustamo īpašumu “O. Kal-
paka Rudbāržu pamatskola: skolas ēkā 
telpu grupu - varoņu zāli 001–14, 74,1 
m2 platībā, sporta zāli – pagrabs, skolas 
stadionu. Dome noteica, ka Skrundas 
novada pirmsskolas izglītības iestāde 
“Liepziediņš” var izmantot vairākas sko-
las ēkas telpas pagrabstāvā, 1. un 2. stāvā 
bērnudārza vajadzībām līdz bērnudārza 
ēkas Skrundā rekonstrukcijas beigām, kā 
arī noteica, ka Aizsardzības ministrijai 
no pašvaldības jāpārņem saistības par 
zemes vienības daļas 0,5 ha platībā nomu 
ar SIA “TELETOWER”  nekustamajā 
īpašumā “Nogāze”. Uz zemes vienības 
atrodas SIA “TELETOWER” tiesiskajā 
valdījumā esošais sakaru tornis, piekļū-
šana tornim caur pašvaldības valdījumā 
esošās zemes vienību.

Dome nolēma pārdot izsolē nekusta-
mo īpašumu – dzīvokli “Pumpuri”-30 
Skrundas pagastā, 70,4 m2 platībā, par 
cenu 1420,00 EUR (viens tūkstotis četri 
simti divdesmit euro, nulle centi) izsoles 
dalībniekam – SIA “URSU PLUS”. Ju-
ridiskā adrese “Stungurīši”-4, Pampāļu 
pagasts, Saldus novads.

Dome uz 5 gadiem iznomās zemes 
vienības „Lejasciecere” Skrundas pa-
gastā daļu 0,93 ha platībā, nosakot 
lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Zemes vienībai no-
teica nomas maksu gadā 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāku kā 3 EUR.

Dome iznomās zemes vienību „Smil-
gu ūdenstornis” Raņķu pagastā 0,1 ha 
platībā uz 5 gadiem. Zemes vienības 
lietošanas mērķis - 1201 – ar maģistrā-
lajām elektropārvades un sakaru līnijām 
un maģistrālajiem naftas vadiem, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve. Zemes vienībai noteica 
nomas maksu gadā 1,5% apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku 
kā 28 EUR.

Dome nolēma iznomāt zemes vienības 
daļu „R-centrs” Rudbāržu pagastā 1,0 ha 
platībā uz 5 gadiem. Zemes lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Dome noteica zemes vienībai nomas 
maksu gadā 1,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 
28 EUR.

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu par nekustamā īpašuma 
„Robežnieki” Nīkrāces pagastā zemes 
vienības sadalīšanu. Dome atdalāmai 
zemes vienībai 1,0 ha platībā piešķīra 
nosaukumu „Lejas Robežnieki”. Zemes 

vienības lietošanas mērķis – 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai 
zemes vienībai 21,1 ha platībā un uz tās 
esošām ēkām piešķīra nosaukumu un 
adresi „Robežnieki”, zemes vienības  
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Dome apstiprināja SIA „Delta kompā-
nija” izstrādāto zemes ierīcības projekta 
lietu par nekustamā īpašuma Ventas ielā 
6A, Skrundā, sadalīšanu un piešķīra at-
dalāmai zemes vienībai 0,0148 ha platībā 
un uz tā esošai inženierbūvei – sakaru 
tornim – adresi: Ventas iela 6B, Skrunda, 
Skrundas novads. Zemes vienības  lieto-
šanas mērķis – 1201 – ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas vadiem, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve. Dome nolēma paliekošai 
zemes vienībai 0,4292 ha platībā un uz 
tā esošām ēkām atstāt adresi: Ventas iela 
6A, Skrunda, Skrundas novads. Zemes 
vienības  lietošanas mērķis – 0801 – ko-
mercdarbības objektu apbūve.

Dome noteica nekustamajam īpa-
šumam – zemes vienībai „Ražotne” 
Nīkrāces pagastā 0,2166 ha platībā 
statusu – starpgabals.

Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 
vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokļus Dzeldā, 
Nīkrāces pagastā: Dīķu ielā 1-1, Dīķu 
ielā 1-2, Dīķu ielā 1-4, Dīķu ielā 1-5, 
Dīķu ielā 1-6, Dīķu ielā 1-7, Dīķu ielā 
1-8.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Apses” Nīkrāces pagastā un 
atdalāmās zemes vienības 6,8 ha, 17,4 
ha, 3,9 ha un 1,4 ha platībā pievienot 
nekustamajam īpašumam „Lejupes”, 
Nīkrāces pagastā. Zemes vienību lieto-
šanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Kalna Taujāni” Rudbāržu 
pagastā un atdalāmai zemes vienībai 
2,9 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 
„Melnalkšņi”. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Zemdegas” Skrundas pagastā un 
atdalāmai zemes vienībai 12,1 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Cielavas”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu – zemes vienību „Pie Mada-
rām” Kušaiņos, Skrundas pagastā, un 
atdalāmām zemes vienībām piešķīra 
nosaukumu: 0,56 ha platībā - „Niedres”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība; 0,55 ha 
platībā - „Lazdiņas”, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība; 0,2 ha platībā - „Sūk-
nētava”, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 1201 – ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas vadiem, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve; paliekošai zemes vienībai 
1,19 ha platībā atstāja nosaukumu „Pie 
Madarām”, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu – zemes vienību „Pie Indrā-
niem” Kušaiņos, Skrundas pagastā, un 
atdalāmai zemes vienībai 0,3 ha platībā 
piešķirt nosaukumu „Niedrāji”, zemes 
vienības lietošanas mērķis – 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai 
zemes vienībai 2,7 ha platībā atstāja 
nosaukumu „Pie Indrāniem”, zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome piešķīra adresi “Jaunarāji”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-
3324, dzīvojamai mājai un saimniecības 
ēkai, kuras atrodas uz zemes vienības 
„Jaunarāji”. 

Dome nolēma piešķirt zemes vienībai 
un uz tās esošai ēkai adresi Kušaiņu iela 
8, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV-3326, zemes vienības lieto-
šanas mērķis 1003 – lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu apbūve. Dome 
nolēma piešķirt zemes vienībai un uz 
tās esošām ēkām adresi „Mazbites”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
LV-3307, zemes vienības lietošanas 
mērķis 0101 – zemes, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 
Dome piešķīra zemes vienībai un uz tās 
esošām ēkām adresi „Vīksnas”, Rudbār-
žu pagasts, Skrundas novads, LV-3325, 
zemes vienības lietošanas mērķis 1003 
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 
apbūve, un zemes vienībai un uz tās 
esošām ēkām piešķīra adresi Alejas iela 
4, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrun-
das novads, LV-3325, zemes vienības 
lietošanas mērķis 0601 – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma 2 personām anulēt 

deklarētās dzīvesvietas Raņķu pagastā.

Citi jautājumi
Dome nolēma nodot atsavināšanai 

Skrundas novada pašvaldībai piederošo 
automašīnu MAZDA 323 F (izlaides 
gads 2002.) ar valsts reģistrācijas Nr. 
FS 7991 un noteica atsavināšanas veidu 
– nodošana metāllūžņos.

Dome atzina Skrundas novada pašval-
dības automašīnu VW SHARAN (izlai-
des gads 2000.) ar valsts reģistrācijas 
Nr. GU 6955 par bojā gājušu un piekrita 
zaudējumu atlīdzības izmaksai tādā 
apmērā, kas atbilst Transportlīdzekļa 
vērtībai pirms ceļu satiksmes negadīju-
ma, t.i., 1008,00 EUR (viens tūkstotis as-
toņi euro, nulle centi), un nolēma nodot 
Skrundas novada pašvaldībai piederošās 
automašīnas īpašumtiesības AAS “BTA 
Baltic Insurance Company”. 

Informāciju apkopoja 
Iveta Rozenfelde, Skrundas 

novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Neievēro noteikumus
Konstatēts, ka dažās mājsaimniecī-

bās joprojām nav noslēgts līgums ar 
atkritumu apsaimniekotāju. Uzsākta 
administratīvā lietvedība. Konstatēta 
piegružota teritorija Rūnaišos. Vainīgā 
persona tiek noskaidrota.

Neievērojot satiksmes noteikumus, 
vairākas automašīnas bija novietotas 
zīmes “Apstāties aizliegts!” darbības 
zonā. Vairāki iedzīvotāji saņēmuši aiz-
rādījumu par smēķēšanu neatļautā vietā, 
kā arī par alkohola lietošanu sabiedriskā 
vietā. Vairāki nepilngadīgi jaunieši pie-

ķerti dodam naudu vīrietim, lai nopērk 
viņiem cigaretes. Arī februārī vairāki 
iedzīvotāji atradušies sabiedriskā vietā 
pārmērīgā alkohola reibumā. 

1.februārī apsekojot Skrundas terito-
riju, pamanīts, ka kāds suņa saimnieks 
nesavāc aiz sava suņa izkārnījumus. 5. 
februārī saņemts izsaukums uz Nīkrāces 
pamatskolu, kur audzēkņi pārkāpuši 
iekšējās kārtības noteikumus.

Saņem sūdzības
Saņemta mutiska sūdzība par kādu 

vīrieti, kurš izturējies vardarbīgi pret 
sievieti. Cilvēki sūdzējušies arī par 
pieklīdušiem kaķiem un suņiem. Dažiem 

saimnieki noskaidroti. Vairāki kaķi 
izķerti sadarbībā ar Saldus dzīvnieku 
patversmi “Oposums”. Iedzīvotāji sū-
dzējušies arī par kādu kaķu īpašnieci 
Rūnaišos, kas netiek galā ar saviem 
septiņiem kaķiem. 

Palīdz iedzīvotājiem
Palīdzība bija vajadzīga kādam gados 

vecākam kungam Nīkrāces pagastā, kurš 
savās mājās atradās bezpalīdzīgā stāvok-
lī. 8. februārī Skrundā atrasta Latvijas 
Valsts pilsoņa pase. Pase nodota tās 
īpašniekam. Kāda Skrundas iedzīvotāja 
atradusi bankas karti, kura pieder citai 
personai. Kartes īpašniece noskaidrota 

un karte nodota tās īpašniecei. Izsakām 
paldies par kartes ienešanu Skrundas 
novada pašvaldības policijā.

Sadarbojas ar 
dienestiem

Februārī Skrundā aizturēts kāds 
jaunietis, kuru meklēja Valsts policija. 
Jaunietis nodots Valsts policijai. 25. 
februārī Skrundā, Stacijas ielā, aizturēts 
autovadītājs, kurš vadīja automašīnu 
alkohola reibumā un bez vadītāja ap-
liecības. Automašīnā WV Caddy bez 
vadītāja atradās vēl septiņas personas 
alkohola reibumā. Noskaidrots, ka viena 
no automašīnā esošajām personām ir 

izsludināta meklēšanā. Sadarbībā ar VP 
Ceļu policijas darbinieku meklējamais 
vīrietis aizturēts. 

Satiksmes negadījumi
24. februārī Ciecerē grāvī ieslīdējusi 

smagā automašīna. Bloķēts autoceļš Cie-
cere-Niedre. Raņķos uz šosejas notriekta 
stirna. Paziņots VP.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

vecākais inspektors Normunds Eihe 
Informāciju apstrādāja Ieva 

Benefelde

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem februārī
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. 
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 

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

Notikumu kalendārs 
Skrundā 

Līdz 30. martam Skrundas kultūras nama mazajā zālē apskatāma Saldus 
fotokluba “Es daru” fotogrāfa MĀRA KREICBERGA personālizstāde “Mirk-
lis dabā... Dzīvnieki”. 

9. martā pl. 15.00 Jaunmuižas pamatskolas zālē Latvijas Universitātes 
Datorikas fakultātes klarnešu koris “Melnie koki” ielūdz uz koncertu. Koncertā 
piedalīsies Skrundas kultūras nama sieviešu koris “Sonante”.

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

25. martā pl. 14.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona 
piemiņas brīdis 1949. gada 25. marta deportācijas upuriem.

27. martā pl. 16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma “Sniega 
karaliene. Aizspogulija”. Ieeja: 1,00 EUR. Pl. 18.00 latviešu komēdija  “Kla-
ses salidojums”. Filma stāsta par klasesbiedriem, kas 25 gadus pēc skolas 
absolvēšanas saņem ielūgumu doties uz klases salidojumu. Viens no viņiem 
ir no dzīves un hemoroīda noguris ģimenes galva, otrs ir mežonīgs rokeris ar 
kaislīgām pielūdzējām katra koncerta aizkulisēs, trešo tikko pametusi sieva. 
Viņu tikšanās - tās ir jaukas atmiņas, veču vēlme palīdzēt viens otram, bet gal-
venais - tā ir neprātīga ballīte, kur viņus gaida trakas lietas. Režisors: Andrejs 
Ēķis. Lomās: Ainārs Ančevskis, Imants Strads, Juris Kaukulis, Elīna Vāne, 
Ieva Puķe. Vecuma ierobežojums: 16+. Ieeja: 3,00 EUR.

Rudbāržos 
9. martā pl. 13.00 Rudbāržu k/n Skaistuma diena kopā ar Andri Ruskuli 

un ORIFLAME “Sievietes un skaistums”. Ieeja – bez maksas.
12. martā pl. 13.00 jauniešu klubiņš rīko pārgājienu. Satiekamies jauniešu 

klubiņā.
13. martā pl. 15.00 jauniešu klubiņā radošā darbnīca “Mājas gariņi”.
14. martā pl. 16.00 jauniešu klubiņā kino pēcpusdiena. 

Nīkrācē
    15. martā pl. 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Nīkrāces amatierteātrim 
“Brinida” pirmizrāde. Kolektīvs iepriecinās skatītājus ar Ritas Missūnes 
situāciju komēdiju “Dāvana tantei”. 

22. martā pl. 14.00 Nīkrāces atpūtas centrā Leļļu darbnīca. Meistarosim 
lupatu lelles, mīļas dāvanas draugiem un radiem.

25. martā pl. 14.30  Lēnās pie akmens represētajiem notiks 1949. gada 25. 
marta deportācijas upuru piemiņas brīdis.

30. martā pl. 18.00 Nīkrāces atpūtas centrā Skrundas novada teātra režisori 
ar saviem kolektīviem svinēs Starptautisko teātra dienu. 6. Skrundas novada 
teātra svētkos kolektīvi vienosies vienā  improvizētā izrādē “Patiesība par trīs 
sivēniem un vilku”. Svētku vakaru ar savu klātbūtni kuplinās Liepājas teātra 
aktieris Viktors Ellers. 

Raņķos
9. martā pl. 10.00 Raņķu pakalpojumu pārvaldes stadionā Sieviešu dienas 

sportiskās aktivitātes.
24. martā pl. 14.00 Raņķu pasākumu zālē Jaunlutriņu amatierteātra izrāde 

D. Judina ”Septiņi vakari”. Ieeja - bez maksas. Pēc izrādes, godinot Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņu, ziedu nolikšana pie piemiņas akmens. 

Dāvina grāmatas

Skrundas vidusskolas bibliotēkas grā-
matu fonds papildināts ar grāmatām, kas 
dāvinātas bijušā Valsts prezidenta Kārļa 
Ulmaņa rosinātās Draudzīgā aicinājuma 

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
MARIJA LAPSA 14.11.1939. 29.01.2019.
PAULS ZĪRUPS 25.09.1923. 31.01.2019.
ANITA EGLIŅA 03.07.1949. 07.02.2019.
BIRUTA ŠLAKORCIŅA 15.06.1928. 11.02.2019.
ARVIS SALNĀJS 14.12.1949. 17.02.2019.
AINA ZANKOVSKA 21.09.1930. 21.02.2019.
IMANTA ZĪRUPA 30.11.1974. 25.02.2019.

Februāra mēnesī mūžībā pavadīti 7 novada iedzīvotāji.

Aizvadītā gada 21. decembrī kopā ar saviem bērniem un maz-
bērniem Zelta kāzu jubileju atzīmēja 

Brigita un Imants Stieģeļi
Nekas nav aizgājis, ne arī zudis, 
Tas dārzs vēl zied kā satiekoties jums.
Nekas nav mainījies, tik gadi piepildīti 
Ar sapratni un uzticēšanos.

Apsveicam Stieģeļu ģimeni laulību jubilejā, 
vēlam dzīvesprieku, spēku un veselību! 
Lai sirds tiecas atkal uz jaunu pavasari!

Bibliotēku 
ziņas martā

Antuļu bibliotēkā
9. martā pl. 15.00  Latvijas Univer-

sitātes Datorikas fakultātes klarnešu 
koris “Melnie koki” ielūdz uz koncertu 
Jaunmuižā. Koncertā piedalīsies arī 
Skrundas kultūras nama sieviešu koris 
“Sonante”. Ieeja - brīva.

18. un 19. martā bibliotēka slēgta. 
Mācības LNB.

Rudbāržu bibliotēkā
Līdz 10. martam apskatāma Lienes 

Krūmiņas rūķu kolekcija.
Līdz 28. martam Aktīvo Meiteņu 

Apvienības radošo darbu izstāde.

 Nīkrāces bibliotēkā
18. un 19. martā bibliotēka slēgta. 

Mācības LNB.

Raņķu bibliotēkā
Raņķu pagasta muzejā tematiskā 

izstāde par Latvijas bruņoto spēku ko-
mandieri Oskaru Kalpaku.

18. un 19. martā bibliotēka slēgta. 
Mācības LNB.

Skrundas pilsētas 
bibliotēkā

No 25. - 29. martam  Digitālās ne-
dēļas laikā E-iespējas Tavai ikdienai. 
Individuālas konsultācijas, elektronisko 
katalogu, datu bāzu un dažādu e-prasmju 
izmantošana.

18. un 19. martā bibliotēka slēgta. 
Mācības LNB.

S k r u n d a s  b ē r n u 
bibliotēkā

13. martā  Bibliotēkas stunda pirms-
skolas grupas „Mākonīši” audzēkņiem. 
Grāmatu maiņas diena.

26. martā „Noslēpumainā enciklo-
pēdija” - informācijas meklēšanas un 
tās prezentēšanas nodarbība 3. klašu 
skolēniem.

28. martā „Bibliotēkas stunda” 
Skrundas vidusskolas 1. klašu skolē-
niem. Grāmatu maiņas diena.

No 25. marta līdz 7. aprīlim Digi-
tālās nedēļas laikā erudīcijas konkurss 
datu bāzē „Letonika” un balsošana par 
skaistāko gada monētu.

18. martā bibliotēka slēgta. 2019. gada traktortehnikas un tās piekabju 
ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un 

vietas Skrundas novadā
• Dzelda - “Rītumi” 10. jūlijā pl. 13.00 un 21. augustā pl. 11.00.
• Lēnas - “Lēnu centrs” 10. jūlijā pl. 14.00 un 21. augustā pl. 13.00.
• Sieksāte - “Dravnieki” (pie darbnīcām) 15. aprīlī pl. 14.30 
un 19. augustā pl. 14.00.
• Rudbārži - Darbnīcas iela 5 15. aprīlī pl. 13.00, 3. jūnijā 
pl. 14.00 un 11. jūlijā pl. 13.00.
• Jaunmuiža - Jaunmuižas iela 3 (pie darbnīcām) 15. aprīlī 
pl. 11.00 un 10. jūlijā pl. 11.00.
• Skrunda - Brīvības iela 4 3. jūnijā pl. 11.00.

Tālrunis 29425676, 29920594,
e-pasts: kuldiga@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra aktualitātes, plānotie notikumi.

Pavasaris jau tepat aiz stūra, gandrīz ar roku aizsniedzams! Vieta, kur tikties un 
rosīties, lai īstenotu savas iniciatīvas, attīstot savas prasmes, mainīta netiek - Skrundas 
novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs. 

Katru nedēļu norisinās daudzveidīgas tematiskās darbnīcas, kurās atbilstoši ga-
dalaikam, sezonalitātei vai bērnu un jauniešu vēlmēm, kopīgi radām. No 11. līdz 
15. martam radīsim savu dārziņu uz palodzes, sējot zaļumus, lai jūtama pavasara 
ienākšana arī mājās. No 18. līdz 22. martam parūpēsimies, lai mājas atslēgas ir 
vienmēr atrodamas, sarūpējot atslēgu sargus. No 25. līdz 29. martam liksim lietā 
koku, veidojot dažādus sadzīvei noderīgus nieciņus un prieciņus.

Katru ceturtdienu pie mums viesojas aizrautīgā profesore GRĀ. Mēs kopā ekspe-
rimentējam, lai izprastu, kādēļ notiek tā un ne citādāk.

Māmiņu tikšanās laiks, kā jau ierasts, katru trešdienu plkst. 10.00, kad jauniešu 
centrā dzirdamas māmiņu čalas un bērnu soļu dipoņa. Martā mēģināsim noķert pa-
vasara sajūtu arī “Māmiņu skolā” - mīļi aicināta ikviena mamma un tētis, kas vēlas 
pievienoties mums trešdienu rītos, lai pabūtu kopā, radoši darbojoties un vienkārši 
pačalojot pie tējas tases.

Jau kādu laiciņu ar veselības veicināšanas projekta finansējumu divas reizes mēnesī 
mums ir fantastiska iespēja tikties ar fizioterapeiti Līgu Sprūdi - gan uzzināt daudz 
jauna par bērnu attīstību, gan kopā izkustēties vingrošanas nodarbībās. Nākamā 
tikšanās - 20. martā.

13. martā ieviesīsim “Pavasari podiņā”, bet 27. martā vilināsim pavasari salātu 
bļodā, pagatavojot salātus no zaļumiem, ko mēdzam dēvēt par nezālēm, bet izrādās, 
ka itin labi noder mūsu uzturā veselības stiprināšanas nolūkos.

Seko Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aktualitātēm: 
Facebook: @skrundasjauniesucentrs un Instagram: @SkrundasJC, jo ne visas mūsu 
aktivitātes ir paredzamas mēnesi uz priekšu. Arī pa starpu mums ienāk kāda varen 
laba ideja prātā, ko kopīgi vajadzētu īstenot, un mēs to darām, jo Skrundas novada 
ļaudis ir varen aktīvi, un par to ir liels prieks!

Informāciju sagatavoja jaunatnes darbinieki - Baiba Eversone, Rudīte 
Ābola un mazās Annas mamma, Māmiņu skolas feja Eva Behmane

Februāris un marts aprūpes namā “Valtaiķi”
Kad daba mostas no ziemas miega un saule strauji kausē sniega kalnus, aprūpes 

namā „Valtaiķi” notiks apkārtnes uzkopšanas talka, kurā piedalīsies Andra Rieksta 
vadītie  4. Kurzemes brigādes zemessargi un karavīri, iestādes klienti un darbinie-
ki. Talkas laikā paredzēts sakopt ābeļdārzu. Aprūpes nama darbinieki arī ikdienā 
rūpējas, lai seniori radoši darbotos dažādās nodarbībās, uzturētu veselību vingrojot, 
piedalītos pasākumos, kā arī dotos ekskursijās ārpus nama telpām.

Februāra mēnesī aprūpes nama iemītnieki devās uz Rudbāržu bibliotēku, kur 
varēja apskatīt Lienes Krūmiņas rūķu izstādi. Savukārt Rudbāržu vecās skolas ēkā 
seniori priecājās par atjaunoto Varoņu zāli. 

Marts iesākās ar Annas Stabes 101. gada sumināšanu. Ir nodzīvots garš mūžs, bet 
skatoties uz Annu, nemaz neliekas, ka ir piedzīvota tik liela un bagātīga dzīve, jo 
jubilāre ir moža, atjautīga un joprojām mīl dziedāt. Vairāk nekā puse no klientiem 
aprūpes namā ir vecumā no 80 - 100 gadiem. Dažādās nodarbes senioriem sniedz 
iespēju priecāties par dzīvi un nedomāt par ikdienas rūpēm. Martā pie mums cie-
mosies ansamblis “Dzirkstele” no Liepājas, Raņķu amatierteātris ar izrādi “Pagasta 
nabags”, dzeju un stāstus lasīs Gita Johansone no Skrundas. Turpmāk reizi mēnesī 
ceļu no Skrundas uz Valtaiķiem pie saviem pacientiem mēros ģimenes ārste Ruta 
Vintere. Šajā pavasarī aprūpes namā katra mēneša pirmajā svētdienā ir sācis kalpot 
Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Erlands Lazdāns.

Teksts - aprūpes nama “Valtaiķi” direktore Gunita Bivbāne

akcijas laikā.  Aivars Rudzroga dāvināja 
Jāņa Šipkēvica un Daigas Mazvērsītes 
grāmatu “LV TOP 100. Tautas izvēlētas 
visu laiku labākās dziesmas”. Skrundas 

novada domes priekšsēdētāja Loreta 
Robežniece domes sēdē aicināja nepalikt 
vienaldzīgiem arī citiem šī sasaukuma 
domes deputātiem. Pateicoties viņiem, 
skolas bibliotekāre Ķīpsalas izstāžu 
hallē 1. martā “Grāmatu izstādē 2019” 
iegādājās 23 grāmatas par saziedotajiem 
135 eiro. Šī izstāde ir gada lielākais noti-
kums grāmatu mīļotājiem, kurā dažādas 
izdevniecības piedāvā savu produkciju 
par ļoti izdevīgām cenām.

Liels paldies visiem šīs akcijas at-
balstītājiem!

Teksts un foto - Skrundas 
vidusskolas bibliotekāre 

Baiba Eversa
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