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Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece, Skrundas
novada domes priekšsēdētāja
12. marta paziņojums par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu valstī daudziem
no mums likās kā cita realitāte. Acīm
neredzams, bet tik spēcīgs vīruss izmainījis mūsu ikdienu. Vēl janvāra sākumā,
raugoties pasaules kartē, šķita –TAS ir
tik tālu no mums, šodien – tepat. Ir tik
daudz nezināmā, ka bailes par šodienu
un rītdienu kādu brīdi sapinušas mūsu
prātus. Situācija ir jāpieņem. Šis nav
brīdis, kad varam ļaut bailēm pār sevi
valdīt. Šis ir brīdis, kad mums jāpielāgojas un jādzīvo. Vīrusa izplatība un to
seku apzināšanās mums katram likusi
pārdomāt savu atbildību, būt gataviem
atbalstīt tuviniekus, kaimiņus, kolēģus
un draugus. Fiziski distancēties, bet
attieksmē būt tuvāk par tuvu.
Patiess prieks par skolēniem, vecākiem un skolotājiem, ka viņi kopā spējuši mācības apgūt attālināti. Tas ir ne tikai
izaicinājums, bet nozīmīgs kopdarbs.
Darbs visās pašvaldības iestādēs un
struktūrvienībās rit savu gaitu, ir izsludināti iepirkumi Liepājas ielas 5 telpu
remontam, atpūtas vietai pie Ventas,
sakārtota elektrības pievade videonovērošanas kameru izvietošanai Skrundas
pilsētā, tiek izstrādāts projekts stāvlaukuma izbūvei pie PII “Liepziediņš”,
kā arī gatavoti projekti sadarbībā ar
biedrībām, lai uzsāktu ideju realizāciju
jauniešu iniciatīvai – skeitparkam Skrundā, bērnu rotaļu laukumam Rudbāržos,
šķēršļu joslas izveidei un inventāra
iegādei Nīkrācē, deinstitucionalizācijas
projekta īstenošanai, ģērbtuves izveidei
Sudmalnieku birzī Raņķos, apsveicama
ir doma projektam “Kopā ar omi”, kas
ir jauninājums nometņu vēsturē. Visi
plānotie darbi rit savu gaitu.
Protams, ņemot vērā ekonomikas kritumu visā pasaulē, mums jābūt gataviem
pārskatīt savus plānus, jo vīrusa izplatība
nosaka citas prioritātes gan ģimenēs, gan
darba vietās.
Aicinu sekot līdzi oficiālajām ziņu
vietnēm, jo lielā informācijas gūzma un
viedokļi par situāciju ir pārblīvēti. Brīdī,
kad dalāmies un iegūstam informāciju
sociālajos medijos, aicinu padomāt, vai
viens klikšķis nav viltus ziņu atbalsts.
Situācijas ir dažādas. Pašvaldības
darbinieki un deputāti ir atvērti, lai godprātīgi meklētu risinājumus un palīdzētu.
Ja ir nepieciešamība, aicinu sazināties
ar pašvaldības darbiniekiem, klientu
apkalpošanas centru vai mani personīgi, jo ticu, ka kopīgiem spēkiem viss ir
atrisināms.
Uz nenoteiktu laiku ir parādījies laiks,
izmantojiet to! Lai veselība, līdzcietība
un atbildība vienam pret otru mūs pavada
ikdienā! TURAMIES!
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Kā dzīvojam ārkārtas situācijā

Valstī ārkārtas situācijā dažādi
ierobežojumi skar gan pakalpojumu
saņemšanu, publiskos pasākumus,
gan pārvietošanos un skolēnu mācību
procesu. Ņemot to vērā, Skrundas novada pašvaldība paziņo, ka līdz ārkārtējās situācijas beigām pašvaldības
pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem
notiks attālināti.
Klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC)
Skrundas novada VPVKAC apmeklētājus klātienē nepieņems, bet
strādās attālināti: atbildēs uz telefona
zvaniem, e-pastiem, sniegs konsultācijas. Ar VPVKAC var sazināties pa
tālruni 63331555, 66954849 un e-pastā:
dome@skrunda.lv; skrunda@pakalpojumucentri.lv.
Iepriekš sazinoties telefoniski, tiks
pieņemti klienti, kuriem nav internetbankas un nepieciešams saņemt bērna
piedzimšanas vai apbedīšanas pabalstu,
kā arī iespējams iesniegt slimība lapas.
Gada ienākumu deklarācijas klātienē
papīra formātā šai periodā netiks pieņemtas. Aicinām klientus gada ienākumu
deklarācijas iesniegt elektroniski!
Aicinām prioritāri izmantot visas
attālinātās iespējas portālā www.latvija.
lv, sevišķi dažādu pabalstu pieteikšanai
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā,
dzīvesvietas deklarēšanai, dažādu izziņu
saņemšanai no valsts reģistriem. Tieši
tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu
jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.
Pašvaldībai adresētos iesniegumus
papīra formātā var ievietot pastkastē
iesniegumiem pie Skrundas novada
pašvaldības administrācijas ēkas Raiņa
ielā 11, Skrundā, vai nosūtīt pa pastu,
kā arī ievietot pastkastītē pie pagastu
pārvaldēm.
Kase
Pašvaldības kase Skrundā un pagastos
strādā dežūrrežīmā. Aicinām iedzīvotājus maksājumus veikt elektroniski. Ja tas
nav iespējams, lūdzam sazināties pa t.
63350459. Skrundas novada pašvaldība
līdz 2020. gada 15. maijam nepiemēros
nekustamā īpašuma nodokļa (turpmākNĪN) nokavējuma naudas aprēķināšanu
NĪN maksājumiem par 2020. gada 1.
ceturksni, kuru maksāšanas termiņš iestājas 31.03.2020, ja šis maksājums nav
veikts ārkārtas situācijas dēļ.
Pagastu pārvaldes
Apmeklētāji klātienē netiek pieņemti.
Ar pārvalžu vadītājiem saziņa pa e-pastiem vai tālruņiem:
•Nīkrāces pagasta pārvalde – Ilona Rītiņa, nikrace@skrunda.lv, t. 26665663;
•Raņķu pagasta pārvalde – Ritvars Stepanovs, ranki@skrunda.lv, t. 28319185;
•Rudbāržu pagasta pārvalde - Inese Ivāne, rudbarzi@skrunda.lv, t.
26318119.
Dzimtsarakstu nodaļa
Līdz ārkārtējās situācijas beigām
klātienē veiks neatliekamās funkcijas
- miršanas fakta un dzimšanas fakta reģistrāciju. Atkārtotus civilstāvokļa aktu
reģistrācijas dokumentus var pieteikt un
saņemt attālināti (izziņas), izmantojot
valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, iesniegumus laulību
reģistrācijai personas var iesniegt arī
elektroniski, ja iesniegums ir parakstīts
ar drošu elektronisko parakstu.
Informācija un konsultācijas: t.
63350453, 25611098; e-pasts: dace.
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gravele@skrunda.lv.
Pirmsskolas izglītības iestāde
Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina dežūrgrupu
darbību, lai nepieciešamības gadījumā
nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu
sniegšanu vecākiem, kas paši nevar darba laikā bērnus pieskatīt . Lai apmeklētu
pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem
reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums,
ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs,
nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo
14 dienu laikā un vecākiem nav iespēju
citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Bibliotēkas
Lasītāji, kuriem kādi izdevumi ir ļoti
nepieciešami, tos var pasūtīt, zvanot
uz bibliotēkas tālruni darba laikā. Sestdienās un svētdienās visas bibliotēkas
slēgtas. Reizi nedēļā ar pašvaldības
transportu pasūtītās grāmatas tiks nogādātas līdz lasītājam.
Atgādinām par iespēju grāmatas lasīt
attālināti pieslēdzoties e-grāmatu bibliotēkai https://www.3td.lv/.
Skrundas novada bibliotēku kontakti:
•Skrundas pilsētas bibliotēka:
tel.63331552, 29398574, e-pasts: skrunda.biblioteka@skrunda.lv;
•Skrundas bērnu bibliotēka: t.
63331309, e-pasts: bernu.biblioteka@
skrunda.lv;
•Nīkrāces bibliotēka: t. 63354115,
e-pasts: nikrace.biblioteka@skrunda.lv;
•Raņķu bibliotēka: t. 29831485, epasts: ranki.biblioteka@skrunda.lv;
•Antuļu bibliotēka: t. 28292656,
e-pasts: antuli.biblioteka@skrunda.lv;
•Rudbāržu bibliotēka: t. 28002278,
e-pasts: rudbarzi.biblioteka@skrunda.lv.
Aprūpes nams “Valtaiķi” un
veselības un sociālās aprūpes
centrs
Skrundas novada aprūpes namā “Valtaiķi” un Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrā (VSAC) izsludināta karantīna un apmeklētāji netiek ielaisti. Uz
ārkārtas stāvokļa laiku VSAC stacionārs
slēgts un jaunus pacientus neuzņems.
Sociālais dienests
Aicina iedzīvotājus risināt pakalpojumu saņemšanas iespējas attālināti un
sazināties ar dienesta darbiniekiem pa
tālruni vai e-pastu, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādē
klātienē. Katrs gadījums tiks izskatīts
individuāli. Informāciju var atstāt pastkastītē pie ieejas durvīm, Kalēju ielā 4,
Skrundā.
Sociālā dienesta vadītāja – Anda
Vītola, t. 63331296, 26667415, epasts: socdienests@skrunda.lv; sociālā
darbiniece – Inga Eikina, t. 63331296,
e-pasts: inga.eikina@skrunda.lv; sociālā
darbiniece – Ilva Kliemane, t. 63331296,
e-pasts: ilva.kliemane@skrunda.lv; sociālā darbiniece – Marika Rimša-Buša,
t. 63331295, e-pasts: marika.rimsa@
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skrunda.lv; sociālā darbiniece – Gunta
Stiba, t. 63300893, 29481085, e-pasts:
gunta.stiba@skrunda.lv; sociālā darbiniece – Santa Knopkena, t. 63354554,
29254339: e-pasts: k.santas@inbox.lv.
Bāriņtiesa
Klientu apkalpošana tiks nodrošināta
elektroniski un telefoniski. Izņēmuma
gadījumā (krīzes situācija) iespējama
klientu apkalpošana klātienē, bet tikai
pēc iepriekšējas vienošanās.
Iesniegumus, sūdzības, atbildes vēstules u.c. dokumentus aicinām iedzīvotājus
iesniegt: sūtot pa pastu – Kalēju iela 4,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326;
sūtot pa e-pastu: barintiesa@skrunda.
lv; ievietojot pastkastītē pie ēkas Kalēju
ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, vai
pastkastītēs pie pagastu pārvaldēm.
Bāriņtiesas sēdes pēc iespējas tiks
organizētas bez administratīvā procesa
dalībnieku klātbūtnes. Par plānoto bāriņtiesas sēžu norisi un lietas turpmāko
virzību tiks informēts katrs lietas dalībnieks personīgi pa tālruni, elektroniski
vai pa pastu.
Ņemot vērā situāciju ar izglītības
iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem
atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, Skrundas novada bāriņtiesa atgādina
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.
panta sestajā daļā noteikto – vecākiem
vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz
septiņu gadu vecumam bez pieaugušo
vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem,
klātbūtnes.
Kontaktinformācija: priekšsēdētāja
Antra Eisaka – 63331298, 28306821;
bāriņtiesas locekles: Anna Leilone –
29120388, Žanna Grundmane–Tode –
29378621, Dagnija Daiga Grundberga
– 22008707.
Bāriņtiesa turpinās īstenot savu galveno funkciju – nodrošināt bērna vai rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību. Tāpēc laikā, kad ir
atcelts mācību process izglītības iestādēs
un bērni atrodas mājās, aicinām īpaši
rūpēties par viņu drošību un labsajūtu.
Nekavējoties ziņot bāriņtiesai darba
dienās no pl. 8.00 līdz 17.00, bet ārpus
bāriņtiesas darba laika –Valsts policijai,
zvanot pa t. 110, ja rodas aizdomas,
ka tiek apdraudēta bērnu veselība un
dzīvība.
LŪDZAM NEKAVĒJOTIES INFORMĒT SKRUNDAS NOVADA
BĀRIŅTIESU, JA JŪSU RĪCĪBĀ IR
INFORMĀCIJA, KA:
• Skrundas novada pašvaldībā ir bērni,
kuru vecāki valstī noteikto iebraukšanas
ierobežojumu dēļ nevar atgriezties Latvijā un bērni šobrīd atrodas tuvinieku
aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
• Skrundas novada pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru
vecāki ir izbraukuši ārpus valsts, valstī
noteikto iebraukšanas ierobežojumu
dēļ nevar atgriezties Latvijā un bērni
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atstāti vieni;
• Ir nepieciešama palīdzība bērniem,
kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā;
• Skrundas novada pašvaldībā ir aizgādnībā esošas personas, kuru aizgādņi
valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ nevar atgriezties Latvijā.
Saziņai lūdzam izmantot tālr.
63331298, 28306821 vai e-pastu: barintiesa@skrunda.lv.
Pašvaldības policija
Par konstatētajiem pārkāpumiem
var informēt attālināti pa e-pastu: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv vai pa t.
63331154, 29106501, 29446270;
•Steidzamos gadījumos zvanīt visu
diennakti: 110.
•Personām, kurām piemērots drošības līdzeklis “Policijas kontrole” vai
“Pieteikšanās noteiktā laikā policijas
iestādē”, pieņemšanas kārtība nemainās, iepriekš sazinoties ar pašvaldības
policiju.
Būvvalde
Apmeklētājus klātienē nepieņem.
Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana,
konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa t. 63350454,
26355729 vai e-pastu: kaspars.upenieks@skrunda.lv.
SIA “Skrundas komunālā
saimniecība”
Klientu apkalpošana notiek attālināti,
tālrunis saziņai - 63331258, e-pasts:
pasts@sks.lv, sazināties iespējams arī ar
pasta starpniecību vai atstājot informāciju pastkastē pie ieejas durvīm ēkā Stūra
ielā 7, Skrundā. Tiek atceltas plānotās
darbības un pasākumi: māju sapulces,
remontdarbi, ūdens skaitītāju apsekošanas u.c., izņemot avārijas situāciju
novēršanu.
Skrundas autoosta turpina strādāt
ierastajā režīmā, ievērojot visus piesardzības un profilakses pasākumus,
arī Skrundas tirgus darbojas ierastajā
režīmā, taču aicinām iedzīvotājus sekot
līdzi tirgū izvietotajai informācijai par
distancēšanos.
Apmeklējot bērnu laukumus, aicinām vecākus ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus un ievērot 2 m distanci
no citiem cilvēkiem.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par izmaiņām pašvaldības darbā
gan mājas lapā www.skrunda.lv, gan
sociālajos tīklos.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada sabiedrisko attiecību
speciāliste Iveta Rozenfelde

Lai COVID-19
neizplatītos, ir
svarīga katra cilvēka
atbildīga rīcība!
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Pagastu ziņas
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Par iedzīvotāju sapulcēm

Ārkārtējās situācijas un drošības apsvērumu dēļ aprīlī plānotās iedzīvotāju
sapulces tiek atceltas uz nenoteiktu laiku.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Skrundas novada pašvaldības mājas
lapā www.skrunda.lv, informatīvajā
izdevumā, kā arī pašvaldības Facebook
kontā. Ja ir jautājumi, aicinām sazināties
ar pašvaldības speciālistiem telefoniski
vai e-pastā. Ceram uz drīzu tikšanos
klātienē!

Nekustamā īpašuma
izsole

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 26.03.2020. domes lēmumu
(prot. 4, 5. §), organizē Rudbāržos esošā
pašvaldības nekustamā īpašuma “Sierotava” izsoli, kadastra numurs: 6282 008
0246. Nosacītā cena EUR 16 400,00
(sešpadsmit tūkstoši četri simti eiro). Izsoles laiks 28.04.2020. pl. 10.00. Izsoles
vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles
dalībnieku reģistrācija līdz 27.04.2020.
pl. 16.00. Izsoles veids - mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Ar noteikumiem
var iepazīties www.skrunda.lv sadaļā
Izsoles.

Nomas tiesību izsoles

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 26.03.2020. pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas lēmumu (prot. 3.1/3), organizē
pašvaldības nekustamo īpašumu nomas
tiesību izsoles:
1. Noliktavas telpu Kuldīgas ielā 2,
Skrundā, kadastra Nr. 62090030156003,
ar kopējo platību 13 m2, nosacītā cena
par 1 m2 - EUR 0,65 (sešdesmit pieci
centi) + PVN mēnesī;
2. Depo garāžas Nr.5 Rudbāržos, kadastra Nr. 6282 008 0243 004, ar kopējo
platību 18,65 m2, nosacītā cena par 1
m2 - EUR 0,15 (piecpadsmit centi) +
PVN mēnesī;
3. Garāžas Pils ielā 12, Skrundā, kadastra Nr. 6209 003 0258 004 ar kopējo
platību 25 m2, nosacītā cena par 1 m2
- EUR 0,28 (divdesmit astoņi centi) +
PVN mēnesī. Izsoļu laiks 07.05.2020.
plkst. 10.00; 10.10; 10.20. Izsoļu vieta
– saskaņā ar izsoļu noteikumiem. Izsoļu
dalībnieku reģistrācija līdz 06.05.2020.
plkst. 16.00. Izsoļu veids - mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Noteikumi atrodami
www.skrunda.lv sadaļā Izsoles.

Izmanto eParakstu!

eParaksts ir tavs pašrocīgs paraksts
elektroniskiem dokumentiem, kā arī
rīks, kas ļauj tev apliecināt savu identitāti
digitālajā vidē. Ar eParakstu parakstītam
dokumentam ir tāds pats juridisks spēks
kā ar roku parakstītam papīra formāta
dokumentam. eParaksts ir vienīgais
valstī kvalificēta paaugstinātas drošības
elektroniskās identifikācijas pakalpojums. Tas nozīmē, ka e-Identitātes apliecināšana ar visiem e-Identitātes rīkiem
– mobilo lietotni eParaksts mobile, eID
karti un eParaksta karti – ir pielīdzināma personas identitātes apliecināšanai
klātienē, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju jautājumus kārtot attālināti. Piesakies un saņem eParaksts
mobile portālā www.eParaksts.lv vai sāc
izmantot savu eID, ja tā ir aktīva. Vairāk
informācijas https://www.eparaksts.lv/
lv/sakt_lietot/Kas_ir_eParaksts

Samazināts reģionālo
maršrutu reisu skaits

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ
reģionālo maršrutu autobusos pārvadāto
pasažieru skaits ir būtiski krities. Tādēļ
uz ārkārtējās situācijas laiku autobusu
reisu skaits tiks samazināts. Aicinām
visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto
galamērķi plāno doties ar reģionālo
maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt
aktuālo kustības sarakstu www.1188.lv
vai mājaslapā www.atd.lv! Papildus tam
aicinām pasažierus, ja tas ir iespējams,
biļeti iegādāties internetā, autoostā vai
maksājot ar bankas karti autobusā!
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Nīkrāces pagastā

Marts mūsu valstī ir pienācis citādāks nekā citus gadus. Lepojos ar pagasta iedzīvotājiem, darbiniekiem, kuri saprot šo satraukto laiku. Paldies visiem atbraucējiem,
ka ievērojat ārkārtas situācijas noteiktās prasības! Šis laiks mums liek saprast un
iemācīties daudz jaunu lietu, būt atbildīgākiem pret līdzcilvēkiem. Skolēniem ir
liels pārbaudījums mācību procesā. Viņiem ir iespēja mācīties attālināti, kas nav tik
vienkārši kā sākumā likās. Pašiem ir daudz jāpagūst, ko pirms tam skolā skaidroja
skolotājs. Paldies skolotājiem, kuriem šis process jānodrošina. Paldies darbiniekiem,
kuri strādā attālināti, nebaidoties no sarežģītām situācijām, kas ir jāatrisina neatkarīgi
no valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa. PALDIES! Lai mums visiem laba veselība!
Neskatoties uz sarežģīto situāciju, darbi pagastā turpinās. Esam nogreiderējuši
pašvaldības autoceļus. Sakārtojuši pašvaldības autoceļa Dzelda-Sudmalkalni iebrauktuves posmu, izveidojuši ievalku šī autoceļa daļai. Pagasta ēkā ir izremontēta
vēstures istaba, kura pēc ārkārtas situācijas atcelšanas būs atvērta apmeklētājiem.
Lēnās pie piemiņas akmens, pieminot represētās personas ar klusuma brīdi, noliekot
ziedus un aizdedzot svecītes, pieminēja 1949. gada 25. martā izsūtītos tautiešus.
Daba mums visapkārt mostas un dāvā mums savu skaistumu. Tāpēc aicinu atcerēties, ka kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu, kā arī
nodara būtisku kaitējumu dabai. Aicinu iedzīvotājus sakopt savas sētas, pagalmus!
Būsim atbildīgi savā mājā, savā pagastā, mūsu Latvijā!
Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojuma pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā

Lai arī šis laiks ir klusāks – nav ierastās ļaužu rosības un tradicionālie pasākumi,
darbs pagastā nav apstājies. Vienlaikus ar ierastajiem ikdienas darbiem gatavojam
Lieldienu dekorācijas, kopjam teritoriju – kapsētas, Sudmalnieku birzi. Gatavojam
materiālus estrādes remontam. Tiek plānota piebūve estrādei, kur pārģērbties un
uzkavēties māksliniekiem un kur varētu novietot inventāru. Plānojam zvanu torņa
atjaunošanu Irbes kapsētā. Tiek meklēti risinājumi papildu stāvvietu izveidei pie
daudzdzīvokļu namiem. Marta sākumā, kad vēl nebija pulcēšanās ierobežojumi,
Raņķos Sieviešu dienas pasākumā “Visskaistākais gadalaiks” viesojās rakstnieks un
dziesminieks Valdis Atāls un dzejnieks mūziķis Egons Pičners. Pasākumā ar savu
pirmo uzstāšanos piedalījās arī Raņķu sieviešu ansamblis.
Pamazām tiek papildināti vēstures materiāli par Raņķiem. Apkopoti un sistematizēti esošie un ir atrasti jauni interesanti fakti par Raņķiem un te dzīvojušiem cilvēkiem.
Plānojam kādā no pasākumiem ar tiem iepazīstināt. Daces Pušīlovas jauko darbu
izstādi un Jeļenas Egliņas lielformāta ziedus aicināsim apskatīt, kad būs atcelti šī
brīža ierobežojumi. Grāmatas un žurnālus no Raņķu bibliotēkas var pasūtīt, zvanot
pa t. 29831485. Ir iespēja tos piegādāt mājās. Paldies visiem, kuri ievēro noteiktos
piesardzības pasākumus! Turamies! Lai pietiek spēka un izturības!
Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

Biežāk uzdotie jautājumi un
atbildes par COVID-19

KĀDI IR COVID-19 SIMPTOMI?
Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 raksturīgākie simptomi ir elpceļu slimības pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle un apgrūtināta
elpošana). Šīs pazīmes parasti ir vieglas un sākas pakāpeniski.
KĀ IZPLATĀS COVID-19 VĪRUSS?
Vīruss izplatās ar inficēta cilvēka siekalām un deguna izdalījumiem:
• Tiešā kontaktā ar inficētu personu.
• Ar sīkiem pilieniem, kas rodas runājot, šķaudot vai klepojot.
• Pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.
KĀ IZVAIRĪTIES NO SASLIMŠANAS AR COVID-19?
Profilakses pasākumi ir līdzīgi kā citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām: bieži
mazgā rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi. Klepojot un šķaudot, izmanto vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgā rokas.
No 29. marta valdība ārkārtas sēdē noteica papildu ierobežojumus - turpmāk ir
aizliegta privāta un publiska pulcēšanās! Tāpat stingra prasība ir ievērot 2 m fizisko
distancēšanos. Turpmāk publiskās vietās (gan telpās, gan ārā) vienlaikus pulcēties
drīkst ne vairāk kā DIVAS personas, neievērojot 2 metru distanci. Izņēmums ir
personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī vecāks un to nepilngadīgie bērni
gadījumos, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Vairāk nekā divas personas drīkst
pulcēties arī gadījumos, kad tiek veikti darba vai dienesta pienākumi.
CIK ILGS IR COVID-19 INKUBĀCIJAS PERIODS?
COVID-19 inkubācijas periods ir no 2 līdz 14 dienām, visbiežāk pirmie simptomi
parādās aptuveni 5 dienu laikā.
KUR MEKLĒT STATISTIKU PAR COVID-19 IZPLATĪBU LATVIJĀ?
Statistiku par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā apkopo un reizi diennaktī aktualizē Slimību profilakses un kontroles centrs, vairāk informācijas te https://
arkartassituacija.gov.lv/
VAI SEJAS MASKAS PASARGĀ NO COVID-19 INFEKCIJAS?
Pasaules Veselības organizācija sejas maskas iesaka lietot: ja nepieciešams aprūpēt ar COVID-19 inficētu cilvēku (medicīnas darbiniekiem un citiem slimnieka
aprūpētājiem); ja esi inficējies ar COVID-19 un klepo un/vai šķaudi.
KĀ RĪKOTIES, JA ESI ATGRIEZIES NO ĀRZEMĒM?
Ievēro 14 dienu pašizolāciju mājās. Nedodies uz darbu, neuzņem viesus, maksimāli
samazini tiešus kontaktus ar citiem. Ja parādās viegli saslimšanas simptomi, zvani
8303 vai 67801112 un pieraksties uz analīzēm. Smagu simptomu gadījumā zvani 113.
KĀ RĪKOTIES TUVINIEKIEM, JA ESI ATGRIEZIES NO ĀRZEMĒM?
Ģimene vai citi mājsaimniecībā esošie cilvēki, kuri dzīvo ar Tevi, nav pakļauti
pašizolācijai un var turpināt savas ikdienas gaitas, maksimāli ievērojot higiēnas un
profilakses pasākumus.
KAM VEIC COVID-19 ANALĪZES BEZ MAKSAS?
1. Iedzīvotājiem, kuriem pēc atgriešanās no ārvalstīm 14 dienu laikā parādās
akūtas elpceļu infekcijas simptomi: paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus un
elpas trūkums bez cita izskaidrojuma iemesla;
2. Slimību profilakses un kontroles centra noteiktajām Covid-19 slimnieka kontaktpersonām, kuras ir mājas karantīnā un kurām pēc kontakta ar slimnieku 14 dienu
laikā parādās akūtas elpceļu infekcijas simptomi: drudzis, klepus un elpas trūkums
bez cita izskaidrojuma iemesla (izņemot tuviniekus, kuri dzīvo kopā ar slimnieku).
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KAM NEVEIC VALSTS APMAKSĀTAS COVID-19 ANALĪZES?
1. Iedzīvotājiem bez saslimšanas simptomiem un tiem, kuri pēdējo 14 dienu laikā
nav bijuši ārzemēs vai nav bijuši ciešā kontaktā ar SPKC apstiprinātu Covid-19
slimnieku.
2. Iedzīvotājiem, kuriem pēc atgriešanās no ārvalstīm 14 dienu laikā parādījušās
vieglas akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra,
klepus) un kuriem nav iespēju nokļūt uz analīžu nodošanas punktu ar savu transportu. Šādā gadījumā pacients ārstējas mājās ģimenes ārsta uzraudzībā un ievēro
mājas karantīnu.
3. Covid-19 slimnieku tuviniekiem, kuri dzīvo kopā ar slimnieku un kuriem parādās vieglas akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes. Viņi ārstēsies mājās ģimenes
ārsta uzraudzībā, ievērojot karantīnu tāpat kā mājās esošais Covid-19 slimnieks.
KAS JĀIEVĒRO PACIENTIEM, KURIEM NEVEIC COVID-19 ANALĪZES
UN KURI ĀRSTĒJAS MĀJĀS ĢIMENES ĀRSTA UZRAUDZĪBĀ?
1. Ja simptomi ir viegli, ne visos gadījumos ir nepieciešams laboratoriski apstiprināt Covid-19, jo šai saslimšanai nav specifiskas ārstēšanas un to ārstē kā jebkuru
vīrusu infekciju, pamatojoties uz pacienta klīnisko stāvokli (atvieglo simptomus,
piemēram, lietojot medikamentus temperatūras mazināšanai, klepum u.c.). Neveicot
analīzes, klīniski nosaka, ka cilvēks varētu būt saslimis ar Covid-19 un ar viegliem
simptomiem var ārstēties ģimenes ārsta uzraudzībā.
2. Parādoties saslimšanas simptomiem, telefoniski jāsazinās ar savu ģimenes ārstu,
sniedzot pēc iespējas precīzāku informāciju par savu veselības stāvokli.
3. Ģimenes ārsts izsniedz darbnespējas lapu, ja tas ir nepieciešams.
4. Obligāts pienākums ir ievērot mājas karantīnu. Ir aizliegts pamest dzīvesvietu,
un jāizvairās no kontakta ar citiem cilvēkiem.
5. Ir jāuztur saziņa ar savu ģimenes ārstu un jāievēro ārsta noteiktā terapija un
režīms.
6. Jebkuru zāļu lietošana jāsaskaņo ar ģimenes ārstu, lai mazinātu iespējamo
blakusparādību un komplikāciju risku.
7. Veselības stāvokļa pēkšņas pasliktināšanās gadījumā jāsazinās ar ģimenes ārstu
vai, ja veselības stāvoklis ir kritisks, jāzvana uz ārkārtas tālruni 113.
8. Pārtraukt mājas karantīnu un doties ikdienas gaitās var tikai pēc kontroles
izmeklējumu veikšanas un ar ārsta atļauju. Cilvēku uzskata par veselu pēc klīnisko
simptomu izzušanas un ja divi atkārtoti testēšanas rezultāti uz Covid-19 ir negatīvi
(izmeklējumam piesaka ģimenes ārsts).
Informācija apkopota no Slimību profilakses un kontroles centra mājas
lapas www.spkc.lv

Skrundas novada pašvaldības policija
informē par notikumiem martā

Bojā īpašumu
1.martā saņemta informācija, ka Nīkrācē, rotaļu laukumā, četri bērni lauž aprīkojumu, ar bērnu vecākiem veiktas pārrunas. 17. martā Valsts policija informēta par
mēģinājumu iekļūt garāžā Rudbāržos. Šai dienā apzinātas arī personas, kuru mājlopi
izbradājuši svešu īpašumu. 24. martā Skrundā tika mēģināts uzlauzt saimniecības
ēku, paziņots Valsts policijai.
Sadarbojas ar citiem dienestiem
1.martā pēc informācijas saņemšanas no Valsts policijas Nīkrāces pagastā tika
veikta teritorijas norobežošana Otrā pasaules kara lādiņu iznīcināšanai. 9. martā
sniegta palīdzība personas meklēšanā Liepājas Valsts policijas iecirknim. 10. martā
kopā ar Skrundas bāriņtiesas darbiniekiem tika pārbaudīta Jaunmuižā dzīvojoša ģimene. 11. martā kopā ar sociālā dienesta darbiniekiem uz Strenču psihoneiroloģisko
slimnīcu tika nogādāta persona, kura slimo ar tuberkulozi.
Nodrošina sabiedrisko kārtību
3. martā pašvaldības policijas darbinieki piedalījās un nodrošināja sabiedrisko
kārtību piemiņas pasākumos - 1919. gada 3. marta Ventas forsēšanas piemiņas
pasākums pie memoriālās sienas Lēnās un citur Skrundas novadā.
Piedalās mācībās
4. martā pašvaldības policijas darbinieks piedalījās mācībās Rīgā par tēmu “Atsevišķu Administratīvās atbildības likuma normu piemērošanas kārtība, vadoties no
likuma skaidrojumiem”. Savukārt 5. martā Baltijas drošības skolā policisti piedalījās
Policijas krīzes pārrunu vedēju seminārā “Robežas””.
Aiztur par narkotikām
6. martā Skrundā aizturēta viena persona saistībā ar narkotikām.
Pārkāpj noteikumus
6. martā saņemta informācija, ka Skrundā pie dzelzceļa stacijas kaut kas tiekot
dedzināts, pārkāpums tika novērsts. 9. martā Rudbāržu pagastā konstatēts, ka smagā
tehnika izbraukā pašvaldības ceļus bez saskaņošanas ar vadību. Savukārt Skrundā,
Robežu ielā, nesaskaņojot ar kaimiņiem, tika dedzināti koku zari. Martā bijuši vairāki
ar alkohola lietošanu saistīti pārkāpumi. Piemēram, 10. martā persona vadīja velosipēdu Skrundā pa Liepājas ielu, būdama 3,23 promiļu alkohola reibumā, uzsākta
administratīvā lietvedība. Notikušas arī pārrunas ar suņa saimnieku no Skrundas par
to, ka suni laiž nepieskatītu pilsētas centrā. Joprojām ir iedzīvotāji, kuri nav noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, tika strādāts arī ar šiem iedzīvotājiem.
Gan uzsāktas, gan izbeigtas vairākas lietvedības. Saņemta informācija, ka Skrundā
uz tirgus galdiņiem sēž jaunieši, ar viņiem veiktas pārrunas par uzvedību un ētikas
normām. 23. martā Raņķos, Ventas ielā, kāda persona traucēja iedzīvotāju mieru,
apsekota daudzdzīvokļu māja un veiktas pārrunas. 25. martā izbraukts uz Sieksāti,
kur ar iedzīvotajiem tika veiktas pārrunas par uzvedību un komunikāciju ar bērniem,
izteikts mutisks brīdinājums personām, kuras lamājās ar necenzētiem vārdiem.
Kontrolē ārkārtējās situācijas noteikumu ievērošanu
13. martā tika pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes
un interešu izglītības programmu nodarbības un pasākumi (treniņi, sacensības un
mēģinājumi), atcelti visi braucieni uz ārvalstīm. No šī brīža daudz strādāts pie izskaidrojošā darba ar iedzīvotājiem. Pēc iedzīvotāju telefoniskiem ziņojumiem sākti
pārbaudīt tie iedzīvotāji, kuri nupat atgriezušies no ārzemēm un kuriem jāievēro
14 dienu pašizolācija. Izskaidrojošais darbs noticis gan pa telefonu, gan klātienē.

Lūdzam iedzīvotājus uzmanību joprojām vērst uz Likumu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldības
policija turpina darbu pie kontroles par līgumu slēgšanu.
Par nenoslēgtu līgumu Administratīvā pārkāpuma kodeksā
paredzēts sods fiziskām personām no 70 līdz 700 EUR.
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Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrunda.lv

2020. gada 3. aprīlis

2020. gada 26. marta domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja SIA “Skrundas komunālā saimniecība” un SIA “Skrundas
TV” 2019. gada pārskatus.
Dome nolēma piedalīties Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa
projektu pieteikumu pieņemšanas 8.
kārtas Lauku attīstības programmas
2014-2020. gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā
ar projektiem: “Skeitborda rampas uzstādīšana Skrundā”. Projekta attiecināmās
izmaksas ir 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši
euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir
90% no attiecināmajām izmaksām, kas
ir 4 500,00 EUR (četri tūkstoši pieci
simti euro, nulle centi), pašvaldības
finansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas ir 500,00 EUR (pieci simti euro, nulle centi); projektu “Ģērbtuves
un rekvizītu uzglabāšanas telpas izbūve
pie brīvdabas skatuves Sudmalnieku
birzī, Raņķos”. Projekta attiecināmās
izmaksas ir 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši
euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir
90% no attiecināmajām izmaksām, kas
ir 4 500,00 EUR (četri tūkstoši pieci
simti euro, nulle centi), pašvaldības
finansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas ir 500,00 EUR (pieci
simti euro, nulle centi).
Dome nolēma piedalīties Valsts zivju
fonda izsludinātajā projektu konkursā
ar projektu “Aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzībai Skrundas novadā”.
Projekta kopējās izmaksas ir 19 560,00
EUR. Zivju fonda finansējums ir 90% no

attiecināmajām izmaksām, pašvaldības
finansējums – 10% no attiecināmajām
izmaksām, un projekta apstiprināšanas
gadījumā ņemt no Valsts kases aizņēmumu līdz 19 560,00 EUR apmērā projekta
realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma projektu apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu
10% apmērā projekta attiecināmajām
izmaksām (ELFLA finansējums ir 90%
no attiecināmajām izmaksām) šādiem
biedrības “Ventas krasti” projektiem:
“Kopā ar omi”, “Mobilās spoguļsienas
izveide Skrundas kultūras namā” un
“Rotaļu laukuma izveide Rudbāržu pagastā”, piedaloties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas
8. kārtas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Katra projekta kopējās izmaksas ir
5000,00 EUR.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
nolikumā un izteica nolikuma 4.13.punktu šādā redakcijā: “4.13. Skolas iela 5,
Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3307”.
Dome no 01.04.2020. likvidēja Skrundas novada pašvaldības Arhīva ekspertu
komisiju un no Skrundas novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas atbrīvoja Rudīti
KRONLAKU.
Dome nodrošinās līdzfinansējumu
projekta apstiprināšanas gadījumā 10%
apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām (ELFLA finansējums ir 90%

no attiecināmajām izmaksām) biedrības “Bites” projektam “Šķēršļu joslas
izveide un inventāra iegāde Nīkrāces
pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam”, piedaloties ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas
8. kārtas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 5000,00
EUR,

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 „ Par
sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma ”Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.punktu un trešo daļu”,
1.2. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:
“8.2. fiziskām personām naudas sods
līdz 70 naudas soda vienībām,”,
1.3. Izteikt 8.3.punktu šādā redakcijā:
“8.3. juridiskām personām nauda
sods līdz 280 naudas soda vienībām.”,
1.4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic Valsts policijas
amatpersonas un Skrundas novada
pašvaldības policijas amatpersonas.”,
1.5. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Skrundas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.”,
1.6. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Lietvedība administratīvo
pārkāpumu lietās tiek veikta un administratīvais sods tiek piemērots Administratīvās atbildības likumā noteiktā
kārtībā, ievērojot likumā noteiktos
soda piemērošanas pamatprincipus.
Lēmumu par administratīvā soda
piemērošanu var pārsūdzēt Administratīvās atbildības likumā noteiktajā
kārtībā.”,
1.7. Aizstāt visā noteikumu tekstā
vārdus “uzliek naudas sodu” ar vārdiem “piemēro naudas sodu”,
1.8. Aizstāt visā noteikumu tekstā
vārdus “izsaka brīdinājumu” ar vārdiem “piemēro brīdinājumu”,
1.9. Aizstāt 12.1.punktā teikuma
daļu “fiziskām personām no EUR

14.23 līdz EUR 213.43, juridiskām
personām no EUR 71.14 līdz EUR
711.4” ar “fiziskām personām no 3
naudas soda vienībām līdz 43 naudas
soda vienībām, juridiskām personām
no 15 naudas soda vienībām līdz 143
naudas soda vienībām”,
1.10. Svītrot 12.2.punktu,
1.11. Aizstāt 12.3.punktā teikuma
daļu “fiziskām personām no EUR
28.46 līdz EUR 213.43, juridiskām
personām no EUR 142.29 līdz EUR
711.44” ar “fiziskām personām no 6
naudas soda vienībām līdz 43 naudas
soda vienībām, juridiskām personām
no 29 naudas soda vienībām līdz 143
naudas soda vienībām”,
1.12. Svītrot 12.4.punktu,
1.13. Aizstāt 12.5.punktā teikuma
daļu “fiziskām personām no EUR
71.14 līdz EUR 350, juridiskām personām no EUR 142.29 līdz EUR 1400”
ar “fiziskām personām no 15 naudas
soda vienībām līdz 70 naudas soda
vienībām, juridiskām personām no 29
naudas soda vienībām līdz 280 naudas
soda vienībām”,
1.14. Aizstāt 12.6.punktā teikuma
daļu “fiziskām personām no EUR
71.14 līdz EUR 213.43, juridiskām
personām no EUR 71.14 līdz EUR
355.72” ar “fiziskām personām no 15
naudas soda vienībām līdz 43 naudas
soda vienībām, juridiskām personām
no 15 naudas soda vienībām līdz 72
naudas soda vienībām”,
1.15. Aizstāt 13.1.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 213.23” ar
“43 naudas soda vienībām”,
1.16. Svītrot 13.2.punktu,
1.17. Aizstāt 14.1.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 213.43” ar
“līdz 43 naudas soda vienībām”,
1.18. Svītrot 14.2.punktu,
1.19. Aizstāt 14.3.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 71.14” ar
“15 naudas soda vienībām”,

1.20. Aizstāt 15.1.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 284.57” ar
“57 naudas soda vienībām”,
1.21. Svītrot 15.2.punktu,
1.22. Aizstāt 18.1.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 71.14” ar
“15 naudas soda vienībām”,
1.23. Svītrot 18.2.punktu,
1.24. Aizstāt 19.1.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 71.14” ar
“15 naudas soda vienībām”,
1.25. Svītrot 19.2.punktu,
1.26. Aizstāt 20.1.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 213.24” ar
“43 naudas soda vienībām”,
1.27. Svītrot 20.2.punktu,
1.28. Aizstāt 20.3.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 71.14” ar
“15 naudas soda vienībām”,
1.29. Svītrot 20.4.punktu,
1.30. Aizstāt 20.5.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 14.23 līdz
EUR 213.43” ar “3 naudas soda vienībām līdz 43 naudas soda vienībām”,
1.31. Aizstāt 20.6.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 28.46” ar
“6 naudas soda vienībām”,
1.32. Aizstāt 20.7.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 213.43” ar
“43 naudas soda vienībām”,
1.33. Aizstāt 20.8.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 28.46” ar
“6 naudas soda vienībām”,
1.34. Aizstāt 20.9.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 213.43” ar
“43 naudas soda vienībām”,
1.35. Aizstāt 20.10.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 14.23 līdz
EUR 213.43” ar “3 naudas soda vienībām līdz 43 naudas soda vienībām”,
1.36. Aizstāt 21.1.punktā skaitli un
valūtas apzīmējumu “EUR 142.29” ar
“29 naudas soda vienībām”,
1.37. Svītrot 21.2.punktu,
1.38. Saistošie noteikumi stājas
spēkā vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome pagarināja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu
par 2020. gada 1. ceturksni uz laiku
līdz 15.05.2020., ja līdz 31.03.2020.
nekustamā īpašuma nodokli par 2020.
gada 1. ceturksni nav bijis iespējams
veikt Covid-19 ietekmes dēļ.
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Sierotava”, Liepu ielā 22, Rudbāržos (kopējā
platība 4006 m2) par nosacīto cenu 16
400,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri
simti euro, nulle centi).
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
nekustamos īpašumus: dzīvokli Dārza
ielā 8-7, Skrundā, ar kopējo platību
74,7 m2 par 3700,00 EUR (trīs tūkstoši
septiņi simti euro, nulle centi); dzīvokli
Saldus ielā 8A-8, Skrundā, ar kopējo
platību 28,1 m2 par 1800,00 EUR (viens
tūkstotis astoņi simti euro, nulle centi);
zemi Lielā ielā 17, Skrundā, ar kopējo
platību 1921 m2 par 2600,00 EUR (divi
tūkstoši seši simti euro, nulle centi).

Dome noteica, ka zemes vienību
robežu pārkārtošanas dēļ nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem: Ventas ielā 16,
Liepājas ielā 15, Liepājas ielā 15A,
Skrundā.
Dome nolēma noteikt dabas liegumam
“Ventas un Šķerveļa ieleja” robežu,
kura šķērso Ventu pret zemes vienību
62680010266 (īpašuma “Lēnu pils”)
ZA stūri – Lēnupi, un apstiprināja zemes
vienības skici.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Kamenes” Nīkrāces pagastā
un atdalāmai zemes vienībai 17,9 ha
platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunkamenes”. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt nekustamo īpašumu „Lejas Ulītes” Skrundas pagastā
un atdalāmai zemes vienībai 10,34 ha
platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Vidus Ulītes”. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome izmainīja nekustamā īpašuma
zemes vienībai Raņķu pagastā statusu no
rezerves fonda zemes uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību un piešķīra zemes
vienībai nosaukumu “6278C006 Ceļš pie
Mežmalām”. Zemes lietošanas mērķis
– 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes un ceļu zemes nodalījumu joslā.
Dome izmainīja nekustamā īpašuma
„Mazupes” Skrundas pagastā 14,20 ha
platībā lietošanas mērķi no 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība uz 0401 – derīgo
izrakteņu ieguves teritorija.
Dome ierakstīja zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda nekustamos īpašumus:
dzīvokli Jubilejas ielā 4-12, Rudbāržos;
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dzīvokli Torņa ielā 2-14, Kušaiņos.
Dome piešķīra nekustamajam īpašumam “Jaunmuižas pamatskola” adresi
Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3307,
kas sastāv no zemes vienības 0,9471 ha
platībā un ēkām.
Dome nolēma uz septiņiem gadiem
nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai
„Bites” (reģ. Nr. 40008239786, juridiskā
adrese Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads) zemes vienības daļu Dārza ielā 3, Dzeldā, 250
m2 platībā, šķēršu joslas izveidošanai,
savukārt biedrībai „Ventas krasti” (reģ.
Nr. 40008074188, juridiskā adrese Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads)
uz septiņiem gadiem nodot bezatlīdzības
lietošanā zemes vienības daļu “Jaunrudbārži centrs” Rudbāržos 250 m2 platībā
rotaļu laukuma izveidošanai.

SIA “Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome apstiprināja 2020. gadam SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”
zvērinātu revidenti Ilzi FREIMANI,
sertifikāts Nr. 201, prakses vieta SIA
“Dižakmens R”, komercsabiedrības
licence Nr. 177. Dome pagarināja ar
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
garāžas (kopējā platība 18,48 m2) Parka
ielā 3, Rudbāržos, nomas līgumu uz
pieciem gadiem.

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma vienai personai anulēt
deklarēto dzīvesvietu Skrundas pagastā.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.6/2011
„Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepiecieSaistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās
šamības pamatojums
atbildības likuma 16.pantu, kas nosaka, ka naudas soda
apmēru pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas
soda vienībās.
2. Īss projekta satura
Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam saistoizklāsts
šajos noteikumos piemērotās administratīvās atbildības
naudas sodi izteikti naudas soda vienībās un saskaņota
terminoloģija.
3. Informācija par plāNoteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla
noto projekta ietekmi uz ietekme uz pašvaldības budžetu.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas admiprojekta ietekmi uz uz- nistratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem,
ņēmējdarbības vidi paš- tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.
valdības teritorijā
5. Informācija par
Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma
administratīvajām pro- atšķirīgas administratīvās procedūras.
cedūrām
6. Informācija par
Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas admikonsultācijām ar privāt- nistratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem,
personām
tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts
tehniskās apskates laiki Skrundas novadā

Sieksāte

20.04.

14:00

13.08.

13:00

Rudbārži

20.04.

13:00

03.06.

14:00

Jaunmuiža

20.04.

11:00

09.07.

13:00

Skrunda

03.06.

11:00

RAŅĶI

Laiks

11:00

Datums

11:00

09.07.

Laiks

17.08.

Lēnas

NĪKRĀCE

Datums

Laiks

Dzelda

Vieta

Datums

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, - lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,
arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai
atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. T. 29425676, 29920594 vai www.vtua.gov.lv.
Norises vieta
"Rītumi"
"Lēnu centrs"
"Dravnieki" (pie darbnīcām)
02.07.

11:00

Darbnīcas iela 5
Jaunmuižas iela 3 (pie
darbnīcām)
Brīvības iela 4

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrunda.lv

Skrundas novada pašvaldība pagarina pieteikšanos
Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam

Skrundas novada pašvaldība aicina
biedrības/nodibinājumus, kas veic
darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas
mazināšanai.
Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks
atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai
veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešiem
arī ārpus formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un veicināt
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un
mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda
projekta “PuMPuRS” ietvaros.
Papildu individuālajam atbalstam, ko
jau saņem skolēni ar projekta PuMPuRS
atbalstu, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešiem arī ārpus formālās
izglītības.
“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz iz-

glītojamo motivācijas palielināšanu, lai
riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu
mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības
turpināšanu un pašu jauniešu aktīvu
līdzdalību ikdienas dzīvē. Projekta
mērķa grupa - vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu,
kuras īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1. līdz
4. kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno
un īsteno paši jaunieši. Projektus var
iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu
ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa
sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu,
kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir
4600 eiro, kas 100% tiek nodrošināts no
projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā
summa, ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka
projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja
ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri)
un projekta administrēšanā un īstenošanā
iesaistīto personu CV (ja iesniegumā
norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 2020. gada
15. aprīlim.

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2020. gada 30.
aprīlim.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks
- no 01.06.2020. līdz 31.12.2020.,
projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu:
www.skrunda.lv.
Projektus var iesniegt:
• atstāt pasta kastītē, kas atrodas pie
Skrundas novada pašvaldības ēkas, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā,
LV-3326,
• pasta sūtījumā, adresējot Skrundas
novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11,
Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326,
• elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@skrunda.lv.
Papildu informācija: Viktorija Reine,
tālrunis: 29762971, e-pasts: viktorija.
reine@skrunda.lv
*Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022.
gada 31. decembrim. Projekta mērķa
grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni
no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm.

Paplašinātas iespējas nodot COVID-19 analīzes reģionos

Nacionālais veselības dienests
(NVD) informē, ka no 23. marta vairākās reģionu pilsētās darbu sākuši
jauni papildus izveidoti COVID-19
analīžu nodošanas punkti, kur, pēc
iepriekšēja pieraksta un ierodoties ar
privāto automašīnu, pacienti var veikt
valsts apmaksātas analīzes, ja radušās
aizdomas par saslimšanu. Kopumā
Latvijā iedzīvotāji, kuri atgriezušies
no ārvalstīm un kuriem ir viegli
saslimšanas simptomi, COVID-19
analīzes tagad var nodot septiņās
pilsētās visā Latvijā jeb 13 analīžu
nodošanas vietās.
Reģionos pacienti pēc iepriekšēja
pieraksta valsts apmaksātas COVID-19
analīzes šobrīd var nodot Valmierā,
Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā

un Ventspilī. Laboratorisko izmeklējumu
veikšana ārpus galvaspilsētas tiek nodrošināta E. Gulbja laboratorijas filiālēs un
“Centrālās laboratorijas” analīžu nodošanas punktos. Visu analīžu nodošanas
punktus iespējams aplūkot interaktīvajā
kartē: http://j.mp/2xb6vtY .
Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanai, pacientiem jāzvana pa
tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir
katru dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00. Tā
darbību nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Tālruņa operatori reģistrēs pacientus
un nodos informāciju SIA “Centrālajai
laboratorijai”, kas sazināsies ar pacientiem un informēs par analīžu veikšanas
vietu un laiku. Otra iespēja pieteikties
valsts apmaksātu analīžu veikšanai ir,

zvanot uz E. Gulbja laboratoriju pa
tālruni 67801112, kas zvanus pieņem
katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00 un
nodrošina analīžu nodošanu Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā.
Ja personai veselības stāvoklis strauji
pasliktinās, tad jāzvana uz NMPD pa
tālruni 113. Uz ārkārtas tālruni jāzvana
arī tajos gadījumos, kad COVID-19
slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta
temperatūra, elpas trūkums). Šādās
situācijās pie pacienta dosies NMPD brigāde, lai paņemtu analīzes vai nogādātu
pacientu slimnīcā.
Informāciju sagatavoja:
Sintija Gulbe Nacionālā veselības
dienesta Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Tālr.: 67045007; 28383970

Covid-19 skartie uzņēmēji var pieteikties ALTUM
atbalsta programmām

Krīzes skartie uzņēmumi var pieteikties Attīstības finanšu institūcijas ALTUM jaunajiem atbalsta instrumentiem
– garantijām banku kredītu brīvdienām
un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.
Garantijas banku kredītu brīvdienām
ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu
summas uz laiku līdz diviem gadiem,
un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem, kas paredzēti
uzņēmējiem, kuriem būtiski samazinājies darbības apjoms.
Svarīgi:
• Garantijas banku kredītu brīvdienām
un krīzes apgrozāmie līdzekļi paredzēti
tikai vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem
uzņēmumiem.
• Lai saņemtu ALTUM atbalstu, uzņēmumam jābūt ilgtermiņā dzīvotspējīgam un jāpierāda, ka atbalsts palīdzēs
pārdzīvot krīzi un sekmīgi turpināt
saimniecisko darbību.
• Par garantiju kredīta brīvdienām
jāinteresējas pie savas bankas, līdzīgi
arī ar apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem
– primāri par apgrozāmajiem līdzekļiem
jākonsultējas ar banku. Ja banka aizdevumu nepiešķir, jāvēršas ALTUM.
• ALTUM zvanu centrs darbosies
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz
18.00, tālr. nr. 26655309, e-pasts: info@
altum.lv.

• Zvanu centrs konsultē tikai par
ALTUM piedāvātajām atbalsta programmām. Par citiem atbalsta veidiem
saistībā ar Covid-19 iespējams sazināties
pa Valsts kancelejas sadarbībā ar Tet
izveidoto vienoto diennakts tālruni 8345.
Par ALTUM kredīta brīvdienu
garantiju:
- Garantiju piešķirs, ja uzņēmums ir
ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī kredītiestāde ir apliecinājusi, ka likviditātes
atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes rezultātā.
- Finansējums pieejams MVU, kā
arī lieliem komersantiem, tai skaitā
lauksaimniecības un zivsaimniecības
nozarēs.
- Tā segs līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas
piešķiršanas brīdī).
- Maksimālais termiņš – investīciju
aizdevumiem un līzingam – 6 gadi; apgrozāmiem līdzekļiem - 3 gadi.
- Finanšu pakalpojuma summa, ko
sedz garantija, nepārsniedz 25% no
saimnieciskā darbības veicēja 2019.
gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5
miljoniem eiro.
- Garantija tiks sniegta par jauniem
vai esošiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, ja kredītiestāde pagarinās

līgumu darbības termiņu, kā arī par
esošiem investīciju aizdevumiem un
finanšu līzingu, ja kredītiestāde atliks
pamatsummas maksājumus līdz diviem
gadiem un, ja nepieciešams pagarinās
finanšu pakalpojumu līguma darbības
termiņu.
- Garantija paredzēta visām uzņēmējdarbības nozarēm, vienlaikus ievērojot
noteiktos valsts atbalsta nozaru ierobežojumus (piemēram, azartspēles, finanšu
starpniecība, ieroču tirdzniecība u.c.)
- Garantijas tiks sniegtas līdz 2020.
gada 31.decembrim
Pieteikumus valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un
nepieciešamos dokumentus klienti varēs
iesniegt tikai elektroniski portālā mans.
altum.lv. Konsultācijas pieejamas pa
tālruni 26655309, zvanot darba dienās
no plkst. 9.00-18.00.
Aktuālā informācija par visiem ALTUM piedāvātajiem finanšu instrumentiem un īstenotajām atbalsta programmām ir aplūkojama gan ALTUM interneta vietnē www.altum.lv, gan ALTUM
sociālo tīklu kontos: Facebook, Twitter,
LinkedIn un YouTube.
Papildu informācijai: Sandra Eglīte,
ALTUM sabiedrisko attiecību
speciāliste, t: 26577810
sandra.eglite@altum.lv

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde
(t.25708808), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

2020. gada 3. aprīlis

Notikumu kalendārs

Maija sākumā, kā ierasts, skrundenieki un novada viesi ar nepacietību
gaida Skrundas novada svētkus! Skrundas novada svētki ir vienas no pirmajām
pavasara brīvdabas aktivitātēm Kurzemē, kuras apmeklē gan novada iedzīvotāji, gan tuvi un tāli viesi. Arī šogad, gatavojoties šiem svētkiem, kultūras
nama darbinieki cītīgi strādājuši pie interesantas svētku programmas izveides.
Vai svētki, kā plānots, norisināsies no 7. līdz 10. maijam, nevaram šobrīd
pateikt. Ļoti gribas ticēt, ka ŠOGAD Skrundas novada svētki BŪS!
Ja būs nepieciešams, domāsim par norises laika maiņu un savlaicīgi informēsim par izmaiņām!
Ļoti ceram, ka visi kopā tiksimies, ja ne 1. jūnijā, Kurzemes vīru koru
VII dižkoncertā Skrundas estrādē, tad Līgo vakara pasākumā un nakts
zaļumballē 23. jūnijā jau nu noteikti!

Lielā Talka tiek pārcelta uz 16. maiju

Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus. Tāpēc
Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu
pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt
savas individuālās SOLO talkas.
SOLO TALKU vietas, līdzīgi kā pārējās talkošanas vietas, aicinām atzīmēt arī interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet Talkas mājas lapā: www.talkas.lv. Šī karte var kalpot arī
par uzskates līdzekli, kurā cilvēki redzēs citu solo talkotāju aktivitātes, tādēļ, sniedzot
iespēju savu SOLO TALKU rīkot drošā attālumā vai citā dienā. Visi solo talcinieki ir
aicināti ar savām aktivitātēm dalīties sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirkas: #solotalka
#esmuvesels #parveselulatviju. Talkas organizatori sekos līdzi solo talcinieku aktivitātēm
un sniegs padomus drošai talkošanai.
Savukārt visiem pārējiem, kuri plānotu pievienoties kopīgajai talkas dienai 16. maijā,
šogad tiks sniegta jauna iespēja, kā pieteikt savu talku.
Savukārt tos, kuriem noteikta karantīna vai kuri vienkārši vēlas pārlaist šo laiku drošībā savās mājās, aicinām piedalīties Ideju Talkā. Tā, Lielās Talkas ietvaros, notiek jau
otro gadu, un cilvēki ir aicināti dalīties ar savām idejām, kā padarīt Latviju un pasauli
zaļāku, ilgtspējīgāku, drošāku un skaistāku, un to, kā risināt samilzušās vides problēmas
ilgtermiņā. Savas idejas sūtiet uz e-pastu: talkas@talkas.lv vai aizpildiet elektronisko
anketu mājas lapā www.talkas.lv zem Ideju Talkas sadaļas.
Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējaties par sevi un saviem tuvākajiem, kā arī
rīkojaties atbildīgi pret līdzcilvēkiem.
Tiekamies Lielajā Talkā šī gada 16. maijā!
Papildu informācija: Gita Sauka,
t. 28326828, e-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.com

Jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība
No 1. aprīļa Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo
zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti Latvijā, tāpat kā Igaunijā, Lietuvā un tādās
turīgās valstīs kā Vācijā, Somijā, Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā un citās Eiropas valstīs,
kompensējamo zāļu A saraksta receptēs norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu.
Savukārt aptiekās no vienādas iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir
zemākā maksa. Šādu prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensējamo
zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību, lai Latvija pārņemtu Eiropas praksi zāļu
izrakstīšanā, kā arī novērstu situāciju, kad pacientiem jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu
pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, lai arī zemākas cenas zāles ir tikpat kvalitatīvas un
drošas un ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību. Jaunā kārtība paredz, ka 70% gadījumu no
visu ārstniecības personas izrakstīto kompensējamo zāļu recepšu skaita gada laikā tiks
norādīta zāļu aktīvā viela, nevis zāļu komerciālais nosaukums, bet aptiekā pacientam
no vienādās iedarbības zālēm ir jāizsniedz tās zāles, kurām ir zemākā cena.
Līdz ar brīdi, kad tapa zināms, ka no 1. aprīļa stāsies spēkā jaunā kārtība, 250 kompensējamiem medikamentiem ražotājs ir samazinājis cenu, arī 50 lētākajām zālēm ir
samazinātas cenas.
Kas jāņem vērā pacientiem?
Iedzīvotājiem jaunā valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība būtiskas izmaiņas
vai neērtības pēc 1. aprīļa neradīs. Ir iespējamas situācijas, kad farmaceits izsniegs zāles,
kuru iepakojums, krāsa vai forma var atšķirties no ierastajām, bet šo zāļu iedarbība būs
vienāda un šīm zālēm būs tāda pati kvalitāte un drošums.
Papildu informācijai: Dita Okmane
Tālr.: +371 67078422, 25400181, e-pasts: Dita.Okmane@zva.gov.lv

APSVEICAM!

7. martā Bauskas novada Īslīces pagastā notika pašvaldību apvienības “Sabiedrība
ar dvēseli – Latvija” 2019. gada projektu konkursa noslēguma pasākums, kurā tika
sumināti un apbalvoti labākie projektu īstenotāji – Latvijas iedzīvotāji, kas rakstījuši
un īstenojuši pašvaldību līdzfinansētos projektus savas dzīves vides uzlabošanai,
ieguldot brīvprātīgo darbu.
Kurzemes reģionā 1. vietu ieguva Īvandes Mednieku klubs no Kuldīgas novada
par projektu “Atvelc elpu mežā” (atpūtas vietas ierīkošana), 2. vietu – Kuldīgas
novada Snēpeles baznīcas draudze un grupa “Sadraudzība” par projektu “Balkons
ērģelēm Snēpeles baznīcā” (balkona izbūve), savukārt 3. vietu – Skrundas novada
Rudbāržu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze par projektu “Informatīvais
stends pie Rudbāržu baznīcas” (vēsturiskās informācijas apkopošana, stenda
izgatavošana). Par šo projektu tā īstenotāji saņēma naudas balvu 100 EUR apmērā
un atzinības rakstu.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Martā mūsu novadā piedzimuši 7 bērniņi: 4 puisīši un 3 meitiņas. Pieci no
viņiem ir pirmie ģimenē, arī dvīņu puisīši, viens ir 3. bērniņš, bet viens - 5.
bērniņš ģimenē.
Lai aug veseli un mīlēti!
Aizsaulē aizgājuši 8 novada iedzīvotāji.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

VELTA BALODE

06.07.1947.

28.02.2020.

MADARA KURME

30.07.1992.

02.03.2020.

SKAIDRĪTE GABRĀNOVA

06.09.1954.

04.03.2020.

AUSTRA ANSONE

09.01.1944.

13.03.2020.

ULDIS KOLERTS

06.04.1969.

18.03.2020.

FJODORS OZOLIŅŠ

14.09.1964.

20.03.2020.

ALMA UPMANE

19.03.1934.

25.03.2020.

IMANTS BARDANOVSKIS

05.05.1937.

20.03.2020.

