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Labdien, lasītāj! Vēlas sadarboties ar Taivānas uzņēmējiem

Vasara nepielūdzami tuvojas 
beigām, vēl pēdējās augusta dienās 
priecējot ar silto laiciņu un nedaudz 
veldzējot arī ar lietutiņu. 

Šoreiz tā vien gribas atskatīties uz 
laiku, kas pavadīts šeit, Skrundas 
novada pašvaldībā – būs apritējuši 
turpat divi gadi. Citi teiks – eh, tas 
tak tāds nieks vien ir. Varbūt tas ir 
īss atskaites periods, tomēr manā 
skatījumā un manās sajūtās šis laiks 
ir bijis tik bagāts, tik piepildīts. Tik 
daudz cilvēku satikts un iepazīts, tik 
daudz kopā piedzīvots un pārdzīvots, 
tik daudz pārmaiņu tik īsā laikā manā 
dzīvē iepriekš nav bijis. Bet jebkuras 
pārmaiņas, jebkuri pārbaudījumi ir 
virzība uz priekšu, iespēja attīstīties un 
augt, pilnveidoties un strādāt ne tikai ar 
apkārtējiem cilvēkiem, bet darboties 
arī ar sevi. Jo, mīļie līdzcilvēki, nekad 
nevajag apstāties pie sasniegtā! Ja 
grūtības spiež, tad nevajag čīkstēt, 
vainot citus, bet meklēt risinājumu, 
problēmas sakni, jo varbūt tā ir mūsos 
pašos.

Jā, maināmies ne tikai mēs paši. 
Ir milzīgs prieks par to, ko šobrīd 
redzu Skrundas novadā. Vide ap 
mums arī ir mainījusies, kļuvusi 
skaistāka, sakoptāka. Kas tik jauns 
nav tapis šo divu gadu laikā! Gan 
uzņēmējdarbības laukums, jaunā 
“Sadales tīkla” apakšstacija, pastaigu 
taka un atpūtas vietiņa Ventas kalnā, 
kuru iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, 
gan pilsētas viesi, Nīkrāces kāpšanas 
tornis, tiltiņš pār Kojas upi, kura 
tapšanā piedalījās arī toreizējais 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 
Iedzīvotāju un tirgotāju ērtībām 
izbūvēts tirgus laukums. Un daudz citu 
projektu, kurus nemaz nav iespējams 
tik īsā tekstā uzskaitīt.

Ar lepnumu varu teikt, ka Skrundas 
novadā dzīvo apņēmīgi un enerģijas 
pilni ļaudis, kas vēlas darboties un to 
arī dara, īstenojot dažādus projektus, 
ak t īv i  p ieda lo t ies  pasākumos, 
iesaistoties ar saviem ieteikumiem 
pašvaldības procesu uzlabošanā. 
Bez šiem cilvēkiem mūsu novads 
nevarētu pastāvēt. Prieks par jaunajām 
ģimenēm, kas pēc prombūtnes 
svešumā atgriežas, lai vītu ligzdiņu 
šeit, Skrundas novadā.

Jauns sākums arī izglītības iestādēs, 
kur atkal atskanējis pirmais zvans, 
aicinot skolēnus un pedagogus uz 
pirmo stundu. Novēlu skolēniem 
neizsīkstoši tiekties pēc jaunām 
zināšanām, skolotājiem – iedvesmu 
mācīt un ieinteresēt audzēkņus 
izzināt jaunus zināšanu apvāršņus, 
bet vecākiem – pacietību un mīlestību, 
atbalstot savas atvases!

Iveta Rozenfelde, Skrundas 
novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

2019. gada 30. jūlijā Skrundā vie-
sojās Taipejas misijas Latvijā vadītājs 
Endijs Čins (Andy Chin). Viņš šo 
amatu ieņem kopš 2018. gada jūlija, 
taču jau iepriekš Taipejas misiju 
pārstāvējis no 2003. līdz 2007. gadam.

Taivāna platības ziņā ir uz pusi ma-
zāka par Latviju, tā ir 36 000 km² liela, 
taču iedzīvotāju skaita ziņā – milzīga. 
Taivānā dzīvo 23 miljoni iedzīvotāji. 

Endijs Čins uzsvēra, ka vēlas iepa-
zīstināt Taivānas uzņēmējus un orga-
nizācijas ar Latviju, ar Skrundu, lai 
veicinātu abpusēju sadarbību dažādās 
jomās, piemēram, sociālā, izglītības vai 
lauksaimniecības joma. Vairākus gadus 
Taipejas misija sadarbībā ar biedrību 
“Lejaskurzeme” ir sniegusi atbalstu 
Skrundas novada bērniem ar īpašām 
vajadzībām.

Tikšanās laikā viņš ielūdza Skrundas 
novada domes priekšsēdētāju Loretu 
Robežnieci nākamgad apmeklēt Vied-
pilsētu forumu. Iepriekšējā forumā pul-
cējās apmēram 110 delegācijas no visas 
pasaules, arī Latvijas. Kā atzina Taipejas 
misijas vadītājs, labākā iespēja, kā vei-
cināt sadarbību, ir apmeklēt valsti, tie-
koties ar uzņēmējiem, lauksaimniekiem, 
amatpersonām un klātienē pārrunājot 
sadarbību. Viņš noteikti vēlētos jau tagad 
nodot informāciju Taivānas uzņēmējiem 
par to, ko Latvija var piedāvāt attiecībā 
uz mežiem, cilvēkresursiem. Endijs Čins 
pauda cerību, ka Skrunda nākotnē varētu 
būt pozitīvs piemērs abu pušu veiksmī-
gai sadarbībai un draudzībai.

Tika pārrunātas arī sadarbības iespējas 

ar Taivānas organizācijām, kas atbalsta 
dažādas skolēnu apmaiņas programmas. 
Ļoti veiksmīga sadarbība šajā jomā Tai-
vānai ir ar Lietuvu. Tāpat skolēniem ik 
gadu ir iespēja piedalīties Taivānas orga-
nizētā pasaules bērnu zīmēšanas konkur-
sā. Taipejas misijas vadītājs aicināja šajā 
konkursā piedalīties arī Skrundas novada 
skolēnus. Viņš uzsvēra, ka Latvija ir vie-
na no aktīvākajām dalībniecēm un ikreiz 
saņem godalgotas vietas un atzinības. 
Šis starptautiskais konkurss norisinās 
pavasarī, un tajā ik gadu piedalās bērni 
no apmēram 50 valstīm, turklāt labākie 
darbi tiek izstādīti Taivānā, kur tos var 
apskatīt visu gadu.

Sarunas noslēgumā Skrundas novada 
domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece 
pateicās par līdzšinējo sadarbību, kā 
arī pauda prieku par iespēju Taipejas 
misijas vadītāju uzņemt šeit, Skrundā. 
Viņa uzsvēra, ka esam atvērti jaunām 
sadarbības iespējām un priecāsimies ar 
Skrundas novadu iepazīstināt Taipejas 
uzņēmumu un organizāciju pārstāvjus.

Vizītes laikā Taipejas misijas vadītā-
jam bija iespēja apskatīt novadu. Viņš 
paviesojās Rudbāržu muižā un inter-
nātskolā, apmeklēja uzņēmējdarbības 
laukumu Kalna ielā 17, sociālo dienestu, 
kā arī jauniešu centru, kultūras namu un 
Skrundas bērnu un pilsētas bibliotēkas. 

Nīkrāces pamatskolu viņam izrādīja 
skolnieks Emīls Bents, pastāstot par tās 
darbību un aktivitātēm. Nīkrācē misijas 
vadītājs apskatīja arī saieta namu, kurā 
tiek īstenoti sociālie projekti. Noslēgumā 
Endijs Čins apmeklēja militāro poligonu 
“Mežaine”. Atgriežoties Skrundā, Tai-
pejas misijas vadītājs izmantoja iespēju 
ne tikai apskatīt, bet arī iegādāties Skrun-
das novada mājražotāju darinājumus 
veikaliņā “Skrundas klēte”.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Skrundas jauniešu centra vasara

Vai esi dzirdējis teicienu, ka 
pirmais tauriņš, kas pamanīts 
pavasarī,  parāda, kāda būs 
gaidāmā vasara? Mūsu gadījumā 
tas pavisam noteikti piepildījās, jo 
jauniešu centra vasara bija tieši tik 
raiba, cik pirmais tauriņš!

Darbojāmies dažādās radošajās 
darbnīcās, kur apguvām daudz jaunu 
lietu - konservēšanas meistarstiķus, 
rotu mezglošanu, devām papīram 
otru dzīvi un rīkojām dažādas 
sacensības.

Protams, bija arī starptautiskās 
jauniešu dienas svinības. Mūsu 
ceļš veda uz Ikšķili, kur norisinājās 

jauniešu festivāls IKFest. Tā bija 
lieliska iespēja satikties jauniešiem 
no visas Latvijas, piedalīties dažādās 
sacensībās, radošajās darbnīcās un 
diskusijās par jaunatnes lietām.

Vasaras izskaņā nu jau par tradīciju 
kļuvusi mācību grāmatu vākošana un 
grāmatzīmju veidošana. Tas ļauj ne 
vien ietaupīt līdzekļus, bet arī rosina 
bērnos un jauniešos radošumu, 
kā arī veicina izpratni par resursu 
izmantošanu un “zaļu” dzīvesveidu.

Augusta pēdējā nedēļā pie mums 
ciemojās divi Eiropas brīvprātīgo 
projekta dalībnieki no Grieķijas un 
Francijas. Tā bija fantastiska iespēja 

iepazīt citas kultūras, atsvaidzināt 
angļu valodas zināšanas un kopā 
sarīkot svētkus ar salsas ritmiem un 
ģitārspēli. Nodarbībās tika strādāts 
pie projekta “Skrundas jauniešu 
centra reģistrāci jas s istēma” 
izveides. Nodarbībās viņi apguva 
problēmu risināšanu, projektu 
vadību, cilvēku resursu pārvaldību, 
līderību un projekta realizāciju no 
idejas līdz rezultātam. Katram bija 
iespēja iejusties līdera un vadītāja 
lomā.

Un kāda bija tava vasara?
Teksts - Eva Behmane, 

jaunatnes darbiniece

PAZIŅOJUMS PAR 
SKRUNDAS NOVADA 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA 
2013.-2025. GADAM 

GROZĪJUMU IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU

Skrundas novada dome, pama-
tojoties uz 2015. gada 14. oktobra 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 
628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas do-
kumentiem” 105. punktu, paziņo, 
ka 25.07.2019. ir pieņēmusi lēmu-
mu par Skrundas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025. gadam gro-
zījumu izstrādes uzsākšanu. 

2.1. Skrundas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025. gadam gra-
fiskā daļā – Skrundas pilsētas kartē 
izmainīt valsts aizsargājamā kultūras 
pieminekļa Nr. 1262 “Skrundas 
viduslaiku pils” aizsargjoslu no 500 
m uz 100 m un Teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumu 395. 
punktā atsevišķi noteikt Skrundas 
pilsētā aizsargjoslu 100 m, kā to 
nosaka Aizsargjoslas likuma 8. panta 
otrās daļas 2. punkts.

2.2. Skrundas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025. gadam Te-
ritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos 394.1. punktā atsevišķi 
Skrundas pilsētā noteikt Ventas upes 
minimālo aizsargjoslu 10 m, kā to 
nosaka Aizsargjoslas likuma 7. panta 
otrās daļas 2. punkta a) apakšpunkts.

2.3. Citi grozījumi ārpus darba 
uzdevuma punktos 2.1. un 2.2. 
noteiktajam, teritorijas plānojumā 
netiek veikti. 

 Darba uzdevums: Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes 
ierosinātāja Loreta Robežniece
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā

Vasarā pagastā tika veikti  teritorijas sakopšanas darbi – zāles pļaušana, kapsētu 
sakopšana, taciņu izveides. Augustā pagasta sportistiem bija iespēja piedalīties 
Skrundas novada 10. atklātajās vasaras sporta spēlēs. Medaļas ieguva Dmitrijs 
Vicvagars (1. vieta 3000 m skrējienā vīriešiem un 3. vieta pievilkšanās pie stieņa), 
Andis Blaževičs (2. vieta 3000 m skrējienā vīriešiem). Pašvaldību stafetē mūsu 
komanda (Ilze Zvirbule, Andris Eglītis un Agnese Pīlēna) šoreiz palika 4. vietā. 
Paldies sportistiem par dalību! Saieta nama trenažieru zālē aicinām izmēģināt jaunos  
trenažierus.  Septembrī Madara Nikāze piedāvās veselības vingrošanas nodarbības 
pagasta iedzīvotājiem, kā arī individuālās treniņu nodarbības un pilates. Pagasta 
seniori šogad devās ekskursijā uz Dundagas novadu, piedalījās senioru saietā, kas 
notika Rumbas pagastā, kā arī apmeklēja senioru pēcpusdienu Skrundā. Nīkrāces 
bibliotēkā augustā notika spēļu pēcpusdiena bērniem. Bibliotēkā varēja skatīt Bi-
rutas Leikartes pildspalvu kolekciju. Augustā bērniem bija iespēja piedalīties divās 
radošajās nometnēs. Ar projekta “Mēs Skrundas novadam!” atbalstu neformālā 
iedzīvotāju grupa realizēja projektu „Otrā iespēja – veļas žāvētavām!” 

Informāciju apkopoja 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā 
Dienas gaišās stundas aizvien sarūk, siltos vasaras vakarus pamazām nomaina 

dzestrums, dārzos zied greznās gladiolas, saulainās samtenes … un tas viss kopā 
liecina, ka  klāt  septembris. Vasara mūs lutināja. Paspējām gan atpūsties, gan arī 
padarīt ieplānotos darbus. Centra ielai tika uzklāts jauns asfalta segums. Pagasta 
noliktavai darbnīcai uzlikts jauns jumts. Krogarāju un Lūdiķu kapsētās nozāģēti 
sausie un bīstamie lielie koki, no kuriem malka tika sagatavota Sieksātes pagasta 
namam. Darbīga vasara bijusi arī mūsu pagasta amatierteātrim, kuri ar savām teātra 
izrādēm viesojās Zaņā, Jaunmuižā, Usmā un Zirņos. Liels paldies vadītājai Mirdzai 
Pilskungai par ieguldīto darbu. Skumji, ka  kultūras pasākumi Rudbāržu pagastā ir 
apklusuši. Pagasta bērni vienu nedēļu  piedalījās veselību veicinošā nometnē. Jau 
trešo gadu pagastā norisinājās pagasta sporta svētki, kuros varēja piedalīties gan 
komandas sporta veidos, gan arī individuāli. Prieks par kuplo sportistu skaitu. Vakarā 
pēc kārtīgas sportošanas visi varēja atpūsties zaļumballē.

 Lai veiksmīgs mācību gads gan vecākiem, gan pedagogiem, gan audzēkņiem!
Informāciju apkopoja 

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe 

Raņķu pagastā 
Arī vasaras otra puse Raņķos bija pasākumiem bagāta un aizvadīta spraigā darbā. 

Pie mums viesojās Laidu amatierteātris ar lugu “Visi radi kopā”. Arī pašu raņķenie-
ku amatierteātra ļaudis pabija brīvdabas izrāžu saietā Zirņos un ar izrādi “Pagasta 
nabags” ieguva labākās izrādes titulu. Tas nozīmē, ka nākamajā vasarā šāds saiets 
tiks rīkots Raņķos. Daudz klausītāju no tuvas un tālākas apkārtnes pulcēja emocijām 
bagāts nakts koncerts “Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”. Bērni aktīvi darbojās 
Daces Pušīlovas vadītajās radošajās darbnīcās, kuru sauklis bija “Dzīvo dzīvi zaļu, 
atļauj fantāzijām vaļu”. Visiem bija iespēja doties ekskursijā uz Lietuvu – Kuršu 
kāpām. Pensionāri piedalījās saietā Rumbas pagastā. Piedalījāmies arī Skrundas 
novada sporta spēlēs. Augusta pirmā svētdiena ir diena, kad piederīgie tiek aicināti 
uz kapu svētkiem. Pēc apmeklētāju skaita saprotam, ka tas ir vajadzīgs. Šobrīd no-
beigumam tuvojas grāvju izveide gar Ziedu ielu. Pabeigta Gulbju–Priednieku ceļa 
rekonstrukcija. Drīz tiks pabeigts arī remonts pagasta gaiteņos. Daudz jautājumu un 
neskaidrību bija par optiskā kabeļa ierīkošanas darbiem. Taču tas nav pašvaldības 
pasūtījums. Augustā aktīvi strādājām pie krūmu novākšanas gar ceļmalām. Vēl 
priekšā senioru ekskursija. Sāksies jauna pašdarbnieku un sporta sezona.

Informāciju apkopoja 
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs

LIAA piesaka 2019. gada rudens 
uzņemšanu Kuldīgas biznesa inkubatorā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas biznesa inku-
bators izziņo 2019. gada rudens uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un 
biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai.

No 2019. gada 30. augusta līdz 20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana 
dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inku-
batoros visā Latvijā, tostarp arī Kuldīgā. Atbalsta programmām aicinātas pieteikties 
fiziskas personas un uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Korekti aizpildītus pieteikumus varēs iesniegt elektroniski, nosūtot elektroniski 
parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2019. gada 20. septembra plkst. 23:59. 
Bet klātienē sākot ar 2. septembri - LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā. 

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām perso-
nām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā 
sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas 
darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām 
uzņēmējiem saistošām tēmām, kas palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī 
vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. 

Inkubācijas programmā papildu pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% 
līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, 
grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām 
un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams 
saņemt grantus pakalpojuma izmaksu segšanai un ražošanas iekārtu un izejmateriālu 
izmaksu segšanai.

Papildu informācija: LIAA Kuldīgas biznesa inkubators
Skolas iela 1, Kuldīga, kuldiga@liaa.gov.lv 

Tālrunis: +371 62400905, inkubatori.magneticlatvia.lv 
www.facebook.com/LIAAKuldiga

Skrundas novadā “Stikla šķiratlonā” 
sašķirotas 3,51 tonnas stikla

Skrundas novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar partne-
riem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu 
dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu. Skrundas 
novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 23 mājsaimniecības, kuras 
sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 3,51 tonnas stikla atkritumu – dažādas 
nevajadzīgās pudeles un burkas. 

Katrā pašvaldībā, kas piedalās “Stikla šķiratlonā”, starp akcijai pieteiktajām ad-
resēm tiek izlozētas veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu 
karti 30 eiro vērtībā, saņem tas dalībnieks, kurš konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis 
un nodevis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). Stikla taras izvešanas laikā arī 
Skrundas novadā visas pieteiktās adreses tika automātiski reģistrēta dalībai loterijā.

Vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 237 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas 
ietvaros nodeva Aiga no Skrundas pagasta, kura saņems veikalu “top!” dāvanu 
karti 30 eiro vērtībā. Savukārt veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā izlozes 
rezultātā saņems Ināra no Skrundas un Skaidrīte no Skrundas novada. Ar dāvanu 
karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli. 

SIA “Eco Baltia vide” un pārējie akcijas organizētāji – AS “Latvijas Zaļais punkts”, 
veikali “top!”, kā arī SIA “Eko Kurzeme” – pateicas Skrundas novada pašvaldībai 
un iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem 
tīrākai Latvijai. 

Projektā visa gada garumā ir aicināta piedalīties ikviena Latvijas pašvaldība, lai 
tās iedzīvotāji varētu pieteikt bez maksas stikla taras savākšanu savā adresē, ko veiks 
SIA “Eco Baltia vide”. Savu dalību Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” pieteikušas jau 
32 pašvaldības: Garkalne, Ādaži, Tērvete, Vecumnieki, Salaspils, Sigulda, Bauska, 
Olaine, Babīte, Lielvārde, Jēkabpils, Krustpils, Līvāni, Saldus, Brocēni, Ludza, Dur-
be, Madona, Riebiņi, Rēzekne, Rēzeknes novads, Kārsava, Cibla, Viļāni, Kuldīga, 
Skrunda, Amata, Auce, Mālpils, Preiļi, Viesīte un Alsunga. 

Labklājības ministrija ielūdz uz reģionālo diskusiju 
Liepājā “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”
Septembrī Labklājības ministrija ielūdz ikvienu interesentu uz reģionālo 

diskusiju ciklu “Tu un sociālā uzņēmējdarbība – vai vajag?”, kas norisināsies 
piecās pilsētās: Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā. Liepājā dis-
kusija notiks 11. septembrī, un tajā varēs uzzināt visu aktuālo informāciju par 
sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu, izprast šīs nozares mītus un 
realitāti, kā arī dzirdēt sociālā uzņēmēja pieredzes stāstu un piedalīties praktiski 
radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”. 

Kas ir un kas nav sociālā uzņēmējdarbība Latvijā? Kāda ir pašreizējā situācija un 
aktuālā statistika par sociālajiem uzņēmumiem Latvijā? Kādus ieguvumus sniedz 
Sociālā uzņēmuma likums? Kā iegūt sociālā uzņēmuma statusu, un kādas ir biežāk 
pieļautās kļūdas, pretendējot uz šāda uzņēmuma statusu? – uz šiem jautājumiem 
atbildes sniegs Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF 
projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs Juris Cebulis. Savukārt 
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja 
Kristīne Segliņa pastāstīs par granta saņemšanas nosacījumiem, dalīsies ar ieteiku-
miem, kā sagatavot veiksmīgus finansējuma pieprasījuma projektus, kā arī atklās 
biežāk pieļautās kļūdas finansējuma pieprasījuma projektos. Diskusijā būs iespēja 
uzklausīt Liepājas sociālā uzņēmuma “Privātsākumskola” pieredzes stāstu. Tāpat 
diskusijas dalībniekiem būs iespēja piedalīties praktiski radošajā nodarbībā “Iededz 
sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”.Pasākums norisināsies no plkst.11.00 līdz 13.30 
Liepājas latviešu biedrības namā, Rožu laukumā 5/6, izstāžu zālē. Dalība diskusijā 
ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties uz diskusiju var līdz 8. 
septembrim, aizpildot tiešsaistes anketu. Pieteikuma anketa un programma pieejama 
http://ejuz.lv/ub8 un Labklājības ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā https://www.
facebook.com/labklajibasministrija/, sadaļā “Pasākumi”. Papildu informācija: Līga 
Ivanova, liga@sua.lv, 26464686.

No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā ar dažādām aktivitātēm tiks atzīmēta 
“Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa”, kuras ietvaros trīs dienu garumā - 15., 16. un 
17. oktobrī – norisināsies Atvērto durvju dienas sociālajos uzņēmumos, lai ikviens 
varētu iepazīties un izzināt klātienē, ko piedāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi 
mūsu valstī. Plašāka informācija sekos. 

Papildu informācija:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv 
Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686 

Sākusies pieteikšanās atbalstam remigrantiem 
saimnieciskās darbības uzsākšanai

Līdz pat 4.oktobrim remigrantiem ir iespēja pieteikties Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu organizētajā 
konkursā, lai pretendētu uz grantu atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, 
attīstībai vai uzsākšanai. 

Konkurss tiek organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu (grantu 
veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Atbalsts ir 
īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un 
vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt un saņemt 
atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta programmām.

Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 euro, taču, lai to saņemtu, 
nepieciešams arī remigranta personiskais ieguldījums saimnieciskās darbības īsteno-
šanā vai uzsākšanā, proti, jānodrošina piesaistītās investīcijas, kā arī trīs gadu periodā 
pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi. Minimālais piesaistīto inves-
tīciju apmērs ir 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. 
Piemēram, remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks pieprasa 10 000 euro, projekts 
ir jānodrošina ar piesaistītājām investīcijām vismaz 50% apmērā no 10 000 euro, 
t.i., vismaz 5 000 euro. Konkursam kvalificējas tie remigranti un potenciālie remig-
ranti, kas ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus un savu uzturēšanās adresi ārvalstīs 
fiksējuši Iedzīvotāju reģistrā. Informācija par pieteikšanos finansējuma saņemšanai 
tiks publicēta plānošanas reģionu mājaslapās, kā arī mājaslapāwww.paps.lv – sadaļā 
Atbalsts uzņēmējdarbībai. Pieteikšanās termiņš konkursam – 2019. gada 4. oktobris.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Iedzīvotāju aptaujas 
rezultāti

No 15. līdz 20. jūlijam Skrundas no-
vadā deklarētajiem iedzīvotājiem bija 
iespēja paust savu viedokli par Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) plānoto adminis-
tratīvi teritoriālo reformu. Iedzīvotāju 
aptaujā par Skrundas novada pievie-
nošanu citām administratīvajām terito-
rijām uz jautājumu “Vai Jūs atbalstāt 
Skrundas novada, kā pastāvīgas Latvijas 
Republikas administratīvās teritorijas, 
saglabāšanu?” kopā piedalījušies 265 
(6,4%) Skrundas novadā deklarējušies 
iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, par 
pamatu ņemot 15.07.2019. PMLP Iedzī-
votāju Reģistra datus, kas noteica, ka uz 
šo brīdi Skrundas novadā ir deklarējušies 
4971 iedzīvotājs, no kuriem balsstiesīgie 
ir 4123 (18 gadi un vecāki). 87% no šiem 
iedzīvotājiem ir  “Par” Skrundas novadu, 
kā autonomu teritoriju, 9,4 % “Pret”, 
3,6% “Cits” viedoklis.

Skrundā jauns bērnu 
laukumiņš

Augusta nogalē skvērā aiz Skrundas 
kultūras nama pabeigts un bērniem 
izmantošanai nodots bērnu laukumiņš, 
kas tapis par Skrundas pašvaldības 
līdzekļiem. Tas paredzēts bērniem no 3 
līdz 12 gadu vecumam. Aicinām ievērot 
vecuma ierobežojumu, lai laukumiņš 
priecētu mūsu mazos skrundeniekus un 
viesus arī turpmāk.

Aicinājums atbalstīt 
mākslas studiju

Tuvojas jauns mācību gads, un tam ga-
tavojas arī mākslas studija, lai turpinātu 
iesāktos darbus un radītu jaunus. Lai to 
paveiktu un lai taptu jauni, interesanti 
mākslas darbi, nepieciešamas dažādas 
lietas un priekšmeti. Varbūt tādi ir Jūsu 
mājās un ir kļuvuši lieki, nevajadzīgi, 
vai pat ir doma tos izmest, bet tie lieti 
noderētu mākslas studijas audzēkņiem 
nodarbībās. Tie varētu būt pīti grozi 
(nolietojušies), dažādas interesantas 
pudeles, bitenieku dūmkanniņa, vērp-
jamā ratiņa sastāvdaļas, dažādi auduma 
atgriezumi, vāzes (vecas, interesantas), 
kanniņas u.c.interesanti trauki, dziju 
atlikumi, dažādas saites, striķi, lentas, 
pogas. Varbūt ir vēl kādi veci, nolietoju-
šies, nevajadzīgi, interesanti priekšmeti 
un lietas, ko varat piedāvāt. Sīkāka in-
formācija, sazinoties ar Daci Kudori pa 
t.29581537.

Mobilā diagnostika 
25. septembrī no plkst.10.00 līdz 

plkst.17.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 4, 
(pie Latvijas aptiekas) MOBILĀ DIAG-
NOSTIKA. Mamogrāfija – ar Nacionālā 
veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli 
bz maksas, ar ģimenes ārsta nosūtījumu 
– 2.85 EUR, bez nosūtījuma – 25.00 
EUR. Rentgens (plaušām, locītavām 
u. c.) 1 projekcija – 9.00 EUR (ģimene 
ārsta nosūtījums nav nepieciešams). 
Kardiogramma - 5.00 EUR (bez ģimenes 
ārsta nosūtījuma). D vitamīna noteikšana 
6,00 EUR. Lūdzam veikt PIERAKSTU 
uz noteiktu laiku pa tālruni 27020119.

Aicina piedalīties 
aptaujā 

Labklājības ministrija veic aptauju 
par personu ar invaliditāti iesaistīšanos 
sportā un sportiskās/fiziskās aktivitātēs, 
aptauja būs pieejama līdz 2019. gada 
septembra beigām. Šīs aptaujas rezul-
tāti Labklājības ministrijai un citiem 
palīdzēs novērtēt, cik lielā mērā cilvēki 
ar invaliditāti sporto vai iesaistās sportis-
kās/fiziskās aktivitātēs, kādi uzlabojumi 
ir nepieciešami, lai cilvēki ar invaliditāti 
varētu iegūt informāciju par iespējām 
nodarboties ar sev vēlamu sporta veidu 
valstī un savā novadā. Aptaujā lūdzam 
piedalīties bērnus un pieaugušos cil-
vēkus ar invaliditāti. Aptauja pieejama 
ministrijas mājas lapā. 
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2019. gada 25. jūlija domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja 2018. gada publis-
ko pārskatu.

Dome atkārtoti ievēlēja Antru EIS-
AKU par Skrundas novada Bāriņtiesas 
priekšsēdētāju  un  uzdeva sagatavot 
vienošanos pie darba līguma par termiņa 
pagarinājumu līdz 2024. gada 26. au-
gustam. Atkārtoti par Skrundas novada 
Bāriņtiesas locekli ievēlēta arī Anna 
LEILONE, termiņš pagarināts līdz 2024. 
gada 20. augustam.

Dome noteica, ka Dace MICKUS, 
pamatojoties uz viņas iesniegumu, iz-
beidz pildīt Skrundas novada Bāriņtiesas 
locekļa pienākumus no 11. augusta un ar 
2019. gada 12. augustu par Bāriņtiesas 
locekli ievēlēja Sandu DĒVITU.

Dome apstiprināja viena cilvēka 
uzturēšanās maksu Skrundas novada 
pašvaldības iestādē “Skrundas veselības 
un sociālās aprūpes centrs”, nosakot, 
ka Skrundas novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā deklarētajām 
personām maksa ir 450,00 EUR (četri 
simti piecdesmit eiro un 00 centi) 
vienā mēnesī, ārpus Skrundas novada 

pašvaldības administratīvās teritorijas 
deklarētajām personām – 650,00 EUR 
(seši simti piecdesmit eiro un 00 centi) 
vienā mēnesī. Maksa tiek piemērota ar 
2019. gada 1. septembri.

Dome nolēma no 1. augusta izveidot 
un noteikt Skrundas novada pašvaldī-
bas iestādes “Skrundas veselības un 
sociālās aprūpes centrs” amatu sarakstā 
trīs amata vienības ar amata algām par 
likmi – sociālais darbinieks 705,00 EUR  
uz 0,25 slodzēm, sociālais rehabilitētājs 
650,00 EUR uz 0,25 slodzēm, sociālais 
aprūpētājs 460,00 EUR uz 0,25 slodzēm.

Dome nolēma uzsākt Skrundas no-
vada teritorijas plānojuma 2013.-2025. 
gadam, kas apstiprināti ar Skrundas 
novada domes 2013. gada 27. decembra 
lēmumu, prot. Nr. 12, 15.§, pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 27/2013  “Skrun-
das novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025. gadam teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, 
grozījumu izstrādi.

Dome nolēma atcelt 2009. gada 26. 
novembra Skrundas novada domes sē-
des lēmumu Nr. 14., 7. § “Par Kuldīgas 
novada un Skrundas novada civilās 
aizsardzības komisijas nolikuma ap-

stiprināšanu” un apstiprināt “Kuldīgas 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumu”.

Dome nolēma piešķirt iztrūkstošo 
finansējumu un iegādāties 330 (trīs 
simts trīsdesmit) eksemplārus Skrundas 
vidusskolas bērnu veidotās skolas die-
nasgrāmatas projekta “Dienasgrāmata” 
ietvaros.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome uz 5 (pieciem) gadiem pa-
garināja nomas līgumu ar AAS “BTA 
Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 
40103840140, juridiskā adrese K. 
Valdemāra iela 63, Rīga, telpām Nr. 7, 
8, Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas 
novadā, (kopējā platība 21,2 m2).

Dome nolēma no 1. jūlija izbeigt 
nomas līgumu par adresi Centra garāžas 
Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
nekustamos īpašumus: 38,2 m² lielu 
dzīvokli Sporta ielā 3-2, Skrundā, par 
EUR 5200,00 (pieci tūkstoši divi simti 
eiro); 68,6 m2 lielu dzīvokli Kušaiņu ielā 
2-5, Skrundas pagastā, par EUR 2200,00 
(divi tūkstoši divi simti eiro); 70,6 m2 

lielu dzīvokli Ziedu ielā 1-4, Dzeldā, 
Nīkrāces pagastā, par EUR 1200,00 
(viens tūkstotis divi simti eiro). Dome 
uzaicinās viena mēneša laikā noslēgt 
pirkuma līgumus par nekustamajiem 
īpašumiem.

Dome nolēma uzņemt bilancē par 
kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrā-
matā uz pašvaldības vārda nekustamos 
īpašumus: dzīvokli Ventas ielā 5-11, 
Skrundā, un dzīvokli Kalēju ielā 12A-
4, Skrundā.

Dome nolēma vērsties pie Finanšu 
ministrijas ar lūgumu ierosināt Ministru 
kabinetam nodot bez atlīdzības Skrundas 
novada pašvaldībai īpašumā uz Finanšu 
ministrijas vārda zemesgrāmatā reģistrē-
to nekustamo īpašumu „Lēnu attīrīšanas 
iekārtas”, kas sastāv no zemes vienības 
0,0402 ha platībā, Skrundas novada 
pašvaldības autonomās funkcijas īste-
nošanai.

Dome noteica 2 ha lielai zemes vie-
nības daļai “Auziņas” Rudbāržu pagastā 
lietošanas mērķi - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, pārējai zemes vienības 
daļai 12 ha platībā lietošanas mērķis 
nemainās.

Dome nolēma uz 5 (pieciem) gadiem 
SIA „PARVI”, reģistrācijas numurs 
51203011391, piešķirt apbūves tiesī-
bas šķūņa būvniecībai uz pašvaldībai 
piederošas apbūvētas zemes vienības 
Raiņa ielā 10, Skrundā, zemes vienībai 
nosakot nomas maksu gadā 1,5 % apmē-
rā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāka kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi 
eiro un 00 centi).

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome atļāva SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, 
adrese Stūra iela 7, Skrunda) norakstīt 
debitoru parādus no fiziskām personām, 
kuras ir mirušas, par kopējo summu 
816,33 EUR (astoņi simti sešpadsmit 
eiro un 33 centi) un izslēgt viņus no 
debitoru saraksta. 

Dzīvokļu jautājumi
Dome anulēja divām personām Skrun-

dā deklarētās dzīvesvietas.
Sēdes lēmumus apkopoja 

Iveta Rozenfelde

2019. gada 29. augusta domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
7/2019 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2019. gada 31. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 
„Skrundas novada pašvaldības 2019. 
gada budžets”.

Dome nolēma veikt izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības amatu sarakstā 
un apstiprināt izglītības iestāžu amatu 
sarakstu.

Dome izdarīja grozījumus Skrundas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepzie-
diņš” nolikumā (apstiprināts ar Skrundas 
novada domes 25.09.2014. sēdes, prot. 
Nr. 14, 21.§, lēmumu) un nolēma pa-
pildināt nolikumu ar 4.13.punktu šādā 
redakcijā: “4.14. Skrundas vidusskola, 
Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas no-
vads, LV – 3326.”, grozījumi nolikumā 
stājas spēkā ar 02.09.2019.

Dome nolēma atbrīvot no Skrun-
das novada pašvaldības Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 
komisijas locekles pienākumu pildīšanas 
Zani EGLĪTI un ievēlēt Evu NUDIE-

NU, nosakot šādu komisijas sastāvu: 
Normunds DANENBERGS, Eva NU-
DIENA, Andrejs SALMINS, Rihards 
VALTENBERGS, Inga FLUGRĀTE.

No Skrundas novada pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas 
locekļu pienākumu pildīšanas dome 
atbrīvoja Dainu ĀBELI, Ingu PUMPU-
RIŅU un ievēlēja izglītības psiholoģi 
Līksmu PUĶĪNU un logopēdi Lāsmu 
FREIMANI. Pēc izdarītajām izmaiņām 
pedagoģiski medicīniskās komisijas 
sastāvs ir šāds: Vineta VINGRE – komi-
sijas priekšsēdētāja, Inga FLUGRĀTE, 
Līksma PUĶĪNA, Lāsma FREIMANE.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome par brīvu cenu 1330,00 EUR 
(viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit 
euro, nulle centi) nolēma pārdot zemi 
“Kalnsētas” Skrundas pagastā ar kopējo 
platību 3258 m2 un uzaicināt viena mē-
neša laikā personu noslēgt līgumu par 
īpašuma iegādi.

Dome nolēma par brīvu cenu 4800,00 
EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro, 
nulle centi) pārdot dzīvokli Sporta ielā 
1A-17, Skrundā, ar kopējo platību 77,2 

m2; dzīvokli Torņa ielā 2-23 Kušaiņos, 
Skrundas pagastā, ar kopējo platību 33,7 
m2 par cenu 1000,00 EUR (viens tūk-
stotis euro, nulle centi); dzīvokli Dārza 
ielā 6-8, Skrundā, ar kopējo platību 57,8 
m2 par cenu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši 
euro, nulle centi).

Dome nolēma nekustamajam īpašu-
mam Dīķu ielā 4, Rudbāržos, anulēt 
nosaukumu „Jumis” un apvienot nekus-
tamos īpašumus Dīķu ielā 4 un  Dīķu 
ielā 8, apvienotajiem nekustamajiem 
īpašumiem piešķirot vienotu adresi Dīķu 
iela 4. Zemes vienības lietošanas mēr-
ķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura 
uzņēmumu apbūve.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Dainas” Rudbāržu pagastā 
un atdalāmo zemes vienību 3,67 ha 
platībā pievienot nekustamajam īpašu-
mam „Jaunkarlsoni”, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Kātiņi” Nīkrāces pagastā un 
atdalāmai zemes vienībai 9,2 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Meijiņas”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma sadalīt pašvaldībai pie-
kritīgo nekustamo īpašumu Amatnieku 
iela 23A, Skrundā, un atdalāmām zemes 
vienībām piešķirt nosaukumus: 0,2 ha 
platībā, Amatnieku iela 25A, zemes 
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pa-
gaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem; 0,95 ha platībā, Amatnieku iela 
27A, zemes vienības lietošanas mērķis 
– 0502 – pagaidu atļautā zemes izman-
tošana sakņu dārziem; 0,07 ha platībā, 
Amatnieku iela 31A, zemes vienības lie-
tošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā 
zemes izmantošana sakņu dārziem; 0,1 
ha platībā, Amatnieku iela 33A, zemes 
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pa-
gaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 
dārziem; 0,11 ha platībā, Amatnieku iela 
35A, zemes vienības lietošanas mērķis 
– 0502 – pagaidu atļautā zemes izman-
tošana sakņu dārziem; 0,1 ha platībā, 
Amatnieku iela 37A, zemes vienības lie-
tošanas mērķis – 0502 – pagaidu atļautā 
zemes izmantošana sakņu dārziem; 0,2 
ha platībā, Amatnieku iela 39A, zemes 
vienības lietošanas mērķis – 0502 – pa-
gaidu atļautā zemes izmantošana sakņu 

dārziem; 0,3 ha platībā, Amatnieku iela 
41A, zemes vienības lietošanas mērķis 
– 0502 – pagaidu atļautā zemes izman-
tošana sakņu dārziem. Savukārt 0,09 ha 
platībā atdalāmā zemes vienība tiks pie-
vienota zemes vienībai Amatnieku ielā 
29 un piešķirta adrese Amatnieku iela 29, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0601 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt personai zemes vienības daļu 
0,05 ha platībā nekustamajā īpašumā 
„Dārziņi”, Nīkrāces pagastā, mazdārzi-
ņam , lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, un noteica zemes vie-
nībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības.

Dome nolēma uz pieciem gadiem iz-
nomāt personai zemes vienības daļu 0,01 
ha platībā nekustamajā īpašumā „Maz-
dārziņi pie ūdenstorņa”, Rudbāržos, 
mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, un noteica 
zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Sēdes lēmumus apkopoja 
Iveta Rozenfelde

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem jūlijā un augustā
Sadarbojas ar 

dienestiem
Saņemta informācija par izteiktiem 

draudiem kādam vīrietim. Informācija 
nodota Valsts policijai. 18. jūlijā palī-
dzēts Skrundas sociālajam dienestam 
kādas sievietes nogādāšanā uz Skrun-
du, kura ārstējās Rīgas psihiatriskajā 
slimnīcā.

Piemēslo apkārtni
Jūlijā saņemta informācija par izbēr-

tiem atkritumiem kādā pļavā Jaunmuižā. 
Vainīgā persona noskaidrota, atkritumi 
savākti. Apsekojot Skrundas pilsētas 
teritoriju, pamanīts, ka kādā būvobjektā 
uz zemes stāv sakrautas azbesta šīfera 
loksnes. Atbildīgās personas noskaidro-
tas, un šīfera loksnes tika savāktas. Par 
nelegāli izmestiem atkritumiem bijušas 
vairākas sūdzības. 

Pārkāpj noteikumus 
Arī šie mēneši nav bijuši izņēmums 

un par atrašanos alkohola reibumā 
sabiedriskā vietā sastādīti vairāki admi-
nistratīvie protokoli. Savukārt Dzeldā 
kādā daudzdzīvokļu mājā jaunieši 
pārmērīgi lietoja alkoholu. Vainīgās 
personas noskaidrotas. Kādam vīrietim, 
kurš Skrundas pagastā “Pumpuros” 
alkohola reibumā aizmidzis daudzdzī-
vokļu mājas kāpņu telpā, nokārtojis tur 

savas dabiskās vajadzības, tas beidzies 
ar divām administratīvajām lietvedībām, 
jo pie viņa tika atrastas arī cigaretes bez 
akcīzes nodokļa markām. Tāpat jūlijā 
un augustā vairākkārt bijuši brīdinājumi 
par smēķēšanas ierobežojuma neievēro-
šanu Skrundas autoostā. 5. jūlijā veicot 
profilaktisku algoto sabiedrisko pagai-
du darbu strādnieku pārbaudi Dzeldā, 
tika konstatēti divi pārkāpumi - viena 
persona bija alkohola reibumā, bet otrā 
persona uz pārbaudi neieradās. 10. jūlijā 
bijis izsaukums uz privātīpašumu, kur 
pagrabā ielīdis kāds vīrietis, turpat arī 
paēdis un pagulējis. Tika izsaukta arī 
Valsts policija. Kāds jaunietis nevēlējās 
pildīt tiesas piespriesto lēmumu par uz-
liktajām piespiedu darba stundām. Kāds 
tirgotājs tirgojās neatļautā vietā. 16. 
augustā Lietuvas valsts pilsoņi pārkāpuši 
noteikumus valsts militārajā objektā 
“Mežaine”. Tika izsaukta Valsts policija.

Nekopj īpašumus
2. jūlijā sastādīts administratīvā pārkā-

puma protokols par īpašuma nekopšanu 
Skrundā, Smilšu ielā. Apsekoti vairāki 
īpašumi Skrundas pilsētas teritorijā, kur 
nav laikus nopļauta zāle. Bijusi sūdzība 
par nenopļautiem latvāņiem kādā īpašu-
mā Jaunmuižā, kurš tiek iznomāts.

Satiksmes 
negadījumi

4. jūlijā saņemta informācija, ka Rū-
naišos uz ceļa sabraukts meža dzīvnieks. 
11. jūlijā Skrundā, Parka un Kalēju ielas 
krustojumā, notika ceļu satiksmes nega-
dījums. 5. augustā Skrundā, pie veikala 
“Elvi”, kāds neapdomīgs auto vadītājs 
stāvlaukumā uzstūmās virsū citai stā-
vošai automašīnai un pameta notikuma 
vietu. Skrundas pašvaldības policijai 
izdevās vainīgo noskaidrot. 14. augustā 
ziņots, ka Skrundā, Ventas un Raiņa ielas 
krustojumā, uz ceļa braucamās daļas 
ir izlijis betona maisījums. Atbildīgās 
personas par izlijušo betonu tika no-
skaidrotas, un ceļa segums tika satīrīts.

Risina strīdus 
8. jūlijā saņemts iesniegums par kādu 

kaimiņu konfliktu Skrundas pagastā 
zemes iemērīšanas laikā. Iesniegums 
pārsūtīts Valsts policijai. Vairākas rei-
zes pašvaldības policijai nācās risināt 
sadzīves strīdus. 

Bojā īpašumu
8. jūlijā saņemta informācija par 

saskrāpētu mašīnu Dzeldā. 12. jūlijā 
bijusi sūdzība par kādas garāžas sa-
bojāšanu Dzeldā. 19. jūlijā ziņots par 
sabojātu automašīnu Raņķu pagastā, 
Smilgās. Iesaistīta Valsts policija. 24. 
jūlijā saņemam informāciju, ka Skrundas 
tirgus laukumā kāds izrāvis elektrības 
vadus. 5. augustā izlauztas durvis kādā 

īpašumā Jaunmuižā. Tika izsaukta arī 
Valsts policija. 27. augustā jau konstatēts 
bojāts inventārs Skrundas jaunajā bērnu 
spēļu laukumā.

Saņem sūdzības
Tā kā vairākas reizes saņemtas ie-

dzīvotāju sūdzības par klaiņojošiem 
kaķiem, Saldus dzīvnieku patversme 
“Oposums” Skrundas novadā veica 
klaiņojošo, nesterilizēto kaķu izķeršanu, 
tika izķerti 6 kaķi. 17. jūlijā tika saņemta 
informācija par mājlopiem, kuri Skrun-
das pagastā izbradājuši cita īpašnieka 
laukus. 5. augustā bijušas sūdzības par 
kādu sievieti Skrundā, kura publiski 
lamājās necenzētiem vārdiem un uzve-
dās neadekvāti. Izsaukta neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, un sieviete no-
gādāta ārstniecības iestādē. 15. augustā 
saņemta informācija par, iespējams, ne-
saskaņotu krautuvi Jaunmuižā, Skrundas 
pagastā. Sūdzības bijušas arī par to, ka 
Jaunmuižā smagās mašīnas, iespējams, 
to nesaskaņojot ar pašvaldību, izmanto 
koplietošanas grants ceļu, lai nogādātu 
kravas. Kāds sūdzējies par ugunskura 
kurināšanu kādā privātīpašumā. Pašval-
dības policijai ziņots arī par sabojātiem 
sējumiem Nīkrāces pagastā.

Zog
6. augustā saņemta informācija, ka 

Skrundā nozagta vieglā automašīna.  

30. augustā ziņots par izdarītu zādzību 
Skrundā veikalā “Elvi”.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja 

Ieva Benefelde

Administratīvie jautājumi
Dome nolēma kopprojekta “Pacēlāja 

izbūve Rudbāržu internātskolas ēkā so-
ciālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības 
un atpūtas centra “Rudbārži” izveidei” 
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem koppro-
jekta līdzfinansējumu 12 000,00 EUR 
(divpadsmit tūkstoši euro, nulle centi), 
kas ir 20% no kopprojekta attiecināmām 
izmaksām, un sadalīt de minimis atbalstu 
starp kopprojekta dalībniekiem atbilstoši 
kopprojekta līgumam: 95% (45 600,00 
EUR (četrdesmit pieci tūkstoši seši simti 
euro, nulle centi)) - pašvaldībai, 5% (2 
400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti 
euro, nulle centi)) - SIA “Atbalsta un 
izaugsmes centrs Droša skola”.

Sēdes lēmumus apkopoja 
Iveta Rozenfelde

2019. gada 22. augusta 
domes ārkārtas sēde
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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

14. septembrī pl.11.00 pie Skrundas vidusskolas tiek gaidīti strītbola spē-
lētāji. Reģistrācija sacensību dienā no pl.10.30. Lietus gadījumā sacensības 
notiks telpās.

21. septembrī pl.18.00 Skrundas k/n lielajā zālē Baltinavas pagasta drama-
tiskais kolektīvs “Palādas” aicina noskatīties Danskovītes lugas “ONTANS i 
ANNE” 5. daļu. Ieeja – par ziedojumiem.

No 23. septembra k/n mazajā zālē apskatāma Sanda Behmaņa fotoizstāde 
“MIRKĻI”.

2. oktobrī pl.18.00 Skrundas kultūras namā tiek atsākta ārstnieciskā vin-
grošana jebkuram vecumam. Nodarbība ir bez maksas.

7. oktobrī pl.17.00 Skrundas bibliotēkā Skrundas Dāmu klubiņa 9. sezonas 
atklāšana. Tēma- viss par pērlēm. Nodarbību vadīs Ervīns Butkevičs. 

Nīkrācē 
15. septembrī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā viesosies Rudbāržu ama-

tierteātris ar Landras Valdmanes komēdiju “Bezfilma”.
27. septembrī pl.15.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā darbnīca “Katrai 

savs svētku kronis”. Sīkāka informācija un lūgums pieteikties līdz 23. sep-
tembrim pie kultūras darba organizatores I. Ezerietes vai pa t. 22470402. 
Dalības maksa - 10,00 EUR. 

Raņķos
26. septembrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Dzejas dienu pasākums “Es 

pateikšu dziesmā un dzejā par to, kā mēs iemīlējām...”. Dzeja, dziesmas, ide-
jas, domas, mirkļi, atmiņas un sapņi vienuviet kopā ar mūziķi un dzejnieku 
Mārtiņu Bergmani no grupas “Lustīgais blumīzers”.  Ieeja - bez maksas.

Bibliotēku ziņas
Raņķu bibliotēkā

Septembrī Jaunmuižas iedzīvotājas Renātes Mihailovas darināto kartiņu izstāde.
Septembrī un oktobrī - TTMS “Kuldīgas Palete” dalībnieces Rasas Rasmanes 

gleznu izstāde.

Nīkrāces bibliotēkā
Līdz 30. septembrim pagasta iedzīvotāju izstāde  “Rudens veltes manā dārzā”  un 

bērnu zīmējumu izstāde “Šīs vasaras sajūtas“.
12. septembrī pl. 17.30   Dzejas dienu pasākums -  Anrija Kārkliņa grāmatas  

“Manis stādītais desmit koku mežs “ prezentācija.

Antuļu bibliotēkā
Līdz 30. septembrim novadpētniecības izstāde  „Skrundas skolas”. Fotogrāfijas 

no bibliotēkas arhīva.
23. septembrī pl.17.00 tikšanās ar aktieriem Zani Daudziņu un Vili Daudziņu. 

Pasākums norisināsies Jaunmuižas pamatskolas zālē. Ieeja bez maksas.

Skrundas pilsētas bibliotēkā
24. septembrī pl.13.00 Dzejas dienas pasākums. Tikšanās ar aktieri, dzejnieku 

Andri Buli un pianistu Tomu Juhņeviču.

Skrundas bērnu bibliotēkā
17.septembrī pl. 11.00 Dzejas dienu pasākums – tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci 

Ievu Samausku. Pasākums notiks Skrundas vidusskolas aktu zālē.
25. septembrī pl.14.00 rudens Cepamdiena bibliotēkā.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
MILDA TRUKŠĀNE 17.04.1941. 31.07.2019.
HERBERTS LAZDENBERGS 03.05.1935. 05.08.2019.
NIJULIJA ABEĻĶE 15.01.1965. 01.08.2019.
IVARS LIŅĶIS 28.11.1955. 18.08.2019.
VOLDEMĀRS ZANDERS 20.02.1946. 25.08.2019.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo 
Augusts ir bijis kāzu mēnesis. Laulības noslēguši 11 pāri, 4 no mūsu novada.
Divas ģimenes kļuvušas bagātākas ar puisīti.
Mūžībā augusta mēnesī pavadīti 4 novada un 1 kaimiņu novada iedzīvotājs.

Nepalaid garām iespēju piedalīties  
piektajā Eiropas Sporta nedēļā Nīkrācē ! 
 23. septembrī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā veselības vingroša-

na. Vingrošana tiek piedāvāta ikvienam interesentam.
25. septembrī pl.15.00 dodamies nūjot, pulcēšanās pie Nīkrāces 

atpūtas centra. Nūjošana tiek piedāvāta ikvienam interesentam.
Esi aktīvs un aicini par tādiem kļūt citus - # PIECELIES!

Skrundas novada jaunieši gūst “uzrāvienu”!
Skrundas novada Rudbāržos no 12. 

– 15. augustam norisinājās projekta 
PuMPuRS ietvaros īstenotais jauniešu 
iniciatīvu projekts “Uzrāviens”. Projektu 
organizēja Kuldīgas jauniešu biedrība 
“Kaktuss”. Četras dienas notika jauniešu 
neformālās apmācības, kurās piedalījās 
17 jaunieši no Skrundas, bet 3 jaunieši 
no Kuldīgas novada. Apmācību mērķis 
bija veidot pašpārliecinātus un pašmo-
tivētus jauniešus, kuri ar neformālās 
izglītības metodēm būtu piedzīvojuši 
un apzinājuši būtiskas pašmotivācijas 
tehnikas, sadarbības veidošanas pamat-
principus un veidus, kā vairot piederību 
un sniegt atbalstu vietējai kopienai. 
Katra diena jauniešiem un radošajai 

“Kaktuss” komandai bija izaicinājums. 
Apmācību laikā jauniešiem bija izaicinā-
jums pārvarēt savas bailes un nedrošību 
uzstāties publikas priekšā, bija jāpārvar 
virvju trase koku galotņu augstumā, 
viņi devās Skrundas ielās un intervēja 
vietējos iedzīvotājus par jauniešiem 
aktuālām tēmām, komunicēja ar iestāžu 
vadītājiem un darbiniekiem, iepazīstot 
gan viņu darbu, gan personību. Orientē-
joties jaunieši iepazina Skrundas pilsētu 
un ievērojamākos apskates objektus. Pēc 
paveiktā katrs no dalībniekiem izteicās 
par iespaidiem, gūtajiem panākumiem 
un bailēm, kuras pārvarētas. Apmācī-
bu noslēgumā jauniešiem bija iespēja 
piedalīties veselīga uztura meistarklasē 

ar uztura speciālisti Katrīnu Spulenieci-
Aišpuri. 

Apmācību vadītāji Toms Girvaitis un 
Ieva Kaltniece līdzīgas apmācības bija 
rīkojuši Kuldīgas novada jauniešiem. 
Viņi atzina, ka ir izdevies izveidot spē-
cīgu un vienotu jauniešu grupu, kura 
ir piedzīvojusi “uzrāvienu” un gatava 
jaunajam mācību gadam ar jaunu sparu. 

Projekts “Uzrāviens” Nr. 8.3/78/2019 
tiek īstenots pateicoties Izglītības kva-
litātes valsts dienesta īstenotajam ESF 
projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”.

Rakstu sagatavoja Toms Girvaitis, 
projekta “Uzrāviens” vadītājs

Tēma Pasākuma laiks Pasākuma vieta
Biezpiena ēdieni ikdienas uzturā 11.09.2019.

Plkst.10.00-12.00
Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 

skolas 6. diskusiju cikls

Kartupeļu ēdieni ikdienas uzturā. Diskusija par 
cietes saturošiem produktiem, degustācija

15.09.2019.
Plkst. 10.00-13.00

Skrundas tirgus laukums.

Veģetārs un  vegāns uzturs 18.09.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 7. diskusiju cikls

Konservēšanas ABC 25.09.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 8. diskusiju cikls

Sojas produktu daudzveidība 02.10.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 9. diskusiju cikls

Konservēšanas ABC 07.10.2019.
Plkst. 17.00-20.00

Skrundas k/n, bibliotēka - Skrundas Dāmu klubiņa  
nodarbība - meistarklase

Zivis  un zivju produkti uzturā 02.10.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 10. diskusiju cikls

Vai burgeri var būt veselīgi? 16.10.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 11. diskusiju cikls, meistarklase

Dārzeņi, augļi ikdienas uzturā 23.10.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 12. diskusiju cikls

Sacepumu knifiņi 30.10.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 13. diskusiju cikls, meistarklase

Paaugstināts holesterīns un ar to saistīts uzturs 04.11.2019.
Plkst. 17.00-20.00

Skrundas k/n, bibliotēka - Skrundas Dāmu klubiņa  
nodarbība - meistarklase

Bezglutēna produkti, to daudzveidība 06.11.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 14. diskusiju cikls

Uzturs un ar to saistītas fiziskās aktivitātes 13.11.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 15. diskusiju cikls

Kā uzņemt vajadzīgos vitamīnus ikdienā? Smūtiji 20.11.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 16. diskusiju cikls, meistarklase

Kas labs zupās? 27.11.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 17. diskusiju cikls, meistarklase

Uztura īpatnības dažādu slimību gadījumos 02.12.2019.
Plkst.17.00-19.00

Skrundas k/n, bibliotēka - Skrundas Dāmu klubiņa  
nodarbība - diskusija

Dažādi našķīši, kas nebaro 04.12.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 18. diskusiju cikls, meistarklase

Sulas, biezsulas, limonādes 11.12.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 19. diskusiju cikls, meistarklase

Cepumi un vafeles Ziemassvētkiem 18.12.2019.
Plkst.10.00-12.00

Skrundas k/n, Jauniešu iniciatīvu centrs. Māmiņu 
skolas 20. diskusiju cikls, meistarklase

Pasākumu plāns veselīgā uztura  nodarbībām “Dzīves skoliņa”
Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā

Vasara aprūpes namā “Valtaiķi”
Vasara paskrējusi, un padarīti daudz 

darbi. Veikti dažādi remontdarbi telpu 
iekšpusē, lai nama iedzīvotājiem būtu 
patīkamāki sadzīves apstākļi. Aprūpes 
namā regulāri notiek pasākumi – jubi-
lāru sveikšana, vienu reizi mēnesī pie 
mums ciemos brauc Latvijas evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs Erlands 
Lazdāns, katru mēnesi ciemojas Liepājas 
Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdē-
tājs Māris Ceirulis. Mēs esam atsaucīgi 
un priecīgi, ja pie mums ierodas ciemiņi, 
kas pārsteidz ar dziesmu, dzejoli, teātra 
izrādi, lai kopā pavadītu laiku. Pie mums 
ir ciemojušies no Skrundas, Snēpeles 
un Laidiem ar teātra izrādēm, pasakām, 
mīklām, dzejoļiem. Ir dziedāts un spē-
lēts, jo aprūpes namā darbs neapstājas 

ne mirkli!
Vasaras sākumā aprūpes nama “Val-

taiķi” interesentu kopa “Latvijai 101” 
piedalījās Skrundas pašvaldības atklātajā 
projektu konkursā “Mēs Skrundas no-
vadam”, iegūstot 500 eiro finansējumu. 
Tika izveidota atpūtas zona, bet pie 
nama mastā  šobrīd cēli plīvo Latvijas 
karogs. Karogu mastā uzvilka aprūpes 
nama iedzīvotāja -  mūžu bagātā Anna 
Stabe, un viens no jaunākajiem nama 
iedzīvotājiem - Regimants Gluhovs. Ar 
karoga atklāšanu aizsākās sporta spēles. 
Jā, sporta spēles! Kāds teiks, ka tas nav 
iespējams, bet mēs teiksim, ka viss ir ie-
spējams. Sporta spēlēs nav tikai jāskrien, 
bet var darīt daudzas citas interesantas 
aktivitātes. Sociālā darbiniece un aprū-

pētāja bija sagatavojušas metienus mēr-
ķī, podu sišanu, golfu, tenisu, sitienus 
pa bundžām, šautriņu mešanu. Mums ir 
izveidojusies laba sadarbība ar Skrun-
das novada multifunkcionālo jaunatnes 
iniciatīvu centru, kas vienmēr atsaucas 
aicinājumam piedalīties pasākumos. 
Šoreiz viesos bija aicināti arī draugi no 
kaimiņu novada - Saldus novada aprūpes 
centra “Ābeles”. Secinājām, ka sporta 
spēles jārīko arī turpmāk, jo rada prieku 
un atmiņas par kopīgi piedzīvoto!

Esiet domās un darbos kopā ar saviem 
tuvākajiem! Kopā darot, mēs varam 
padarīt daudz labu lietu!

    
Teksts - aprūpes nama “Valtaiķi” 

direktore Gunita Bivbāne

Pateicība
Aivars Alksnis izsaka pateicību Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centra  kolektīvam par iejūtīgo attieksmi atveseļošanās 
procesā, spēju motivēt pašam darboties un censties izdarīt dažreiz 
pat neiespējamo, kas rezultējās ar pilnvērtīgu turpmākās dzīves daļu.

Darbu atsāk Skrundas novada mākslas studija 
Ja vēlies radīt skaistas lietas, kas iepriecinās Tevi un arī citus, piesakies 

un kļūsti par studijas audzēkni!
Nodarbībām mākslas studijā aicina pieteikties bērnus skolas vecuma un 

pieaugušo grupās. Nodarbības iecerēts organizēt reizi nedēļā Skrundā, Kalēju 
ielā 6. Līdzmaksājums par nodarbībām - 12 EUR mēnesī (ieskaitot PVN). 
Pieteikšanās nodarbībām līdz 10. septembrim. Vairāk informācijas, sazinoties 
ar Daci Kudori (t. 29581537). Skrundas novada mākslas studija turpina darbu 
un gaida jaunus dalībniekus.
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