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Labdien, lasītāj!

Iveta Rozenfelde, Skrundas 
novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Ziemassvētki jau tepat deguna galā. 
Kādā mājā noteikti tiek iemēģināta 
pašgatavota piparkūku mīkla, sildīts 
upeņu dzēriens, rakstīta vēstule 
Ziemassvētku vecītim vai jau sagādāta 
eglīte, lai ātrāk notvertu svētku sajūtu. 

Šis ir burvīgs laiks, neskatoties 
uz visiem ierobežojumiem, darbu 
pārkārtošanām un pārplānošanām. 
Situācija valstī lika nedaudz nobremzēt 
skrējienu, taču neļāva ne mirkli 
atslābt, jo bija un joprojām ir jābūt 
modriem, jāseko līdzi izmaiņām, 
jāspēj būt elastīgiem un pielāgoties. 
Tā iemācīja mūs darīt darbus citādi, 
komunicēt,  iepirkt ies,  mācīt ies 
attālināti. Ja pavasarī tā šķita kā 
pavisam cita pasaule, tad šobrīd tā 
ir jau ierasta lieta. Būsim apzinīgi, 
ievērosim ierobežojumus un ticēsim, 
ka atkal varēsim atgriezties agrākajā 
dzīves ritmā, kad varējām brīvi 
pulcēties, doties lāpu gājienā, svinīgā 
pasākumā sumināt mūsu iedzīvotājus 
un uzņēmējus, būt klātesoši novadam 
nozīmīgos notikumos.

Tāpat šajā saspringtajā laikā ir ļoti 
svarīgi spēt pasmaidīt, pat ja citi tavu 
smaidu aiz maskas neredz. Acis taču 
arī smaida, vai ne? Un acīs var nolasīt 
ne tikai smaidu un laimi, bet arī rūpes, 
sāpes un bailes. Tāpēc aicinu šajā laikā 
just ar acīm un sirdi, sajust cilvēkus sev 
līdzās, spēt uzmundrināt, likt pasmaidīt 
un saglabāt dzīvesprieku. 

Šis laiks ir licis vēl radošāk pieiet 
arī dažādiem pasākumiem, kuros ik 
gadu esam bijuši kopā un vienoti. 
Valsts svētku pasākumu šogad ikviens 
varēja vērot tiešraidē, to bija iespējams 
skatīties gan pašvaldības Facebook 
kontā, gan Skrundas TV Facebook un 
YouTube kontos. Jāsaka paldies visai 
radošajai komandai, kas spēja uzburt 
patiešām īstu svētku sajūtu.

Arī Ziemassvētku noskaņas ar 
sirdssiltumu un mīlestību radām mēs 
paši. Svētkos ne vienmēr jābūt pilnai 
mājai ar radiem, draugiem. Šogad 
gan Ziemassvētkos, gan Vecgada 
vakarā būsim katrs savās mājās, 
savās ģimenēs. Un tikai no mums 
pašiem būs atkarīgs, vai spēsim 
atrast savu Ziemassvētku brīnumu, 
vai tomēr turpināsim sevī audzēt 
neapmierinātību. 

Novēlu ikvienam domāt gaišas 
domas, sapņot lielus sapņus un tiekties 
pēc augstiem mērķiem! Vienmēr esmu 
ticējusi, ka domām ir liels spēks, ja vien 
tās nāk no visas sirds. Lai top brīnumi 
šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, lai 
ikvienam izdodas notvert savu laimes 
zvaigzni!

Bērnu un ģimeņu atpūtai
Pirms vairāk nekā gada aiz Skrun-

das kultūras nama tika izveidots 
skaists bērnu rotaļu laukums, savu-
kārt šogad vasaras noslēgumā tas 
tika papildināts vēl ar četrām jaunām 
aktivitātēm – mājiņu kāpšanai, batu-
tu, šūpolēm un XO spēli jeb “desām”.

Arī šobrīd skvērā aiz kultūras nama 
jau labu laiku notiek aktīva rosība un 
būvdarbi. Šeit tiek uzlabota infrastruktū-
ra, lai vecākiem ar bērniem būtu plašākas 
atpūtas iespējas. Kā uzsver Skrundas 
novada domes priekšsēdētāja Loreta 
Robežniece: “Darbi aiz kultūras nama ir 
jau iepriekš sāktā projekta turpinājums, 
proti, tiek veidota vieta, kur vecāki ar 
bērniem varētu lietderīgi pavadīt laiku. 
Projekts tiek īstenots par pašvaldības lī-
dzekļiem, kas arī bija paredzēti budžetā. 
Papildus ir sakārtotas arī pie kultūras 
nama esošās garāžas un šķūnis, līdz ar to 
varam teikt, ka vēl viena vieta Skrundā 
būs skaista un sakopta.”

Turpinot šī skvēra labiekārtošanu, 
tiek izbūvēts pastaigu celiņš, ierīkots 
apgaismojums, izveidota vieta, kur 
pulcēties ģimenēm ar bērniem. Skvērs 
tiks papildināts arī ar soliņiem. Darbi jau 
tuvojas noslēgumam, tos plānots pabeigt 

līdz 20. decembrim. 
Laukuma izbūvi veic uzņēmums “AD 

būve”, un kopējās izmaksas sasniedz 15 
300,00 EUR bez PVN.

Atgādinām, ka rotaļu laukums ir 
paredzēts bērniem no 1 līdz 16 gadu 
vecumam, kā arī vēršam uzmanību uz 
to, ka šajā vietā ir izvietotas video no-

vērošanas kameras.
Teksts – Iveta Rozenfelde
Foto – Anna Kožarenoka

Akcijā “Dāvanas no Kurzemes” aicina atbalstīt vietējos ražotājus
Kurzemes plānošanas reģions kopā 

ar projektu “Ražots Kurzemē” un 
Kurzemes Tūrisma asociāciju uzsā-
cis akciju “Dāvanas no Kurzemes”, 
lai aicinātu ikvienu Ziemassvētkos 
atbalstīt vietējos ražotājus. Akcijas 
laikā www.razotskurzeme.lv īpašā 
sadaļā apkopota informācija par 
vairāk nekā 110 Kurzemes mazajiem 
ražotājiem un amatniekiem, viņu 
produktiem un piedāvājumiem, ko 
dāvināt svētkos, celt galdā vai lietot 
ikdienā. Šeit atrodami arī Skrundas 
novada mājražotāju darinājumi. 

“Šogad nebūs tradicionālie Ziemas-
svētku pasākumi un tirdziņi, kur varējām 
nolūkot dāvanas, ko darinājuši mūsu 

pašu mazie ražotāji un amatnieki. Šobrīd 
ir būtiski sniegt patiesu atbalstu mūsu 
vietējo vērtību radīšanā un attīstībā, 
tāpēc radīta digitāla vieta, kur  mūsu 
pašu ražotājiem sniegt informāciju par 
savu lielisko produkciju. Lai arī www.
razotskurzeme.lv nav e-veikals, ceram, 
ka mājas lapa palīdzēs vairāk nekā 110 
mazajiem ražotājiem un amatniekiem 
atrast pircējus saviem lieliskajiem un 
oriģinālajiem produktiem, bet pircē-
jiem atrast lieliskas dāvanas, atbalstot 
vietējos!” 

Mājas lapā www.razotskurzeme.lv 
iekļauta informācija par tiem Kurzemes 
uzņēmumiem, ražotājiem un amatnie-
kiem, kuri nodrošina piegādi, izmantojot 

dažādus piegādes kanālus - pakomātus, 
kurjeru, pasta un autopasta starpniecību 
vai nogādā pasūtījumu līdz pircēja nam-
durvīm.  Lielākā daļa ražotāju gatavi arī 
sūtījumus nogādāt ārpus Latvijas, tāpēc 
lielisku dāvanu no Kurzemes iespējams 
sarūpēt gandrīz jebkurā pasaules malā.

“Projekts “Ražots Kurzemē” radās jau 
2018. gadā, apvienojoties Kurzemes vie-
tējām rīcības grupām, lai veicinātu vietē-
jo amatnieku un mājražotāju attīstību un 
popularizētu viņu radīto, arī mājas lapā 
www.razotskurzeme.lv. Gatavojoties 
Ziemassvētkiem, sadarbībā ar Kurzemes 
plānošanas reģionu mājas lapa papildi-
nāta ar atsevišķu sadaļu “Dāvanas no 
Kurzemes”, kurā ikviens varēs atrast 

Kurzemē ražotus kvalitatīvus produktus, 
ko dāvināt svētkos vai lietot ikdienā”.

Mājas lapā informācija par Kurzemes 
ražotājiem apkopota 11 kategorijās  - 
preces bērniem, skaistumam un stilam, 
apģērbs, keramika, medus, maize, siers, 
zivis, dzērieni, veselībai un dažādi.

Skrundas novada 
pašvaldība plāno 

nodrošināt skolēnus 
ar aizsargmaskām
1. decembrī Ministru kabinets lēma 

par ārkārtējās situācijas pagarināša-
nu un papildu ierobežojumiem vīrusa 
Covid-19 izplatības mazināšanai.

3. decembrī izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska pauda cerību, 
ka gadījumā, ja epidemioloģiskā situā-
cija līdz gada beigām uzlabosies, tad 
masku lietošana skolēniem varētu tikt 
atcelta. Ministre informēja, ka šobrīd 
tiek apkopoti dati masku iepirkumam par 
valsts līdzekļiem, un par to būs atbildīga 
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM).

Kā zināms, valdība lēmusi, ka no 
2021. gada 4. janvāra sejas aizsargmas-
kas jālieto visiem skolēniem gan stundu 
laikā, gan ārpus mācību procesa. Portālā 
ManaBalss.lv nepilnu divu dienu laikā 
savākts jau vairāk nekā 21 tūkstotis balsu 
par šī ierobežojuma atcelšanu.

Ja valdība šo iniciatīvu atbalstīs, tad 
skolēniem sejas maskas nebūs jālieto. 
Aicinām sekot līdzi informācijai par 
masku iegādi, kuru plāno nodrošināt 
IZM un VARAM. Nepieciešamības 
gadījumā Skrundas novada pašvaldība ir 
gatava iesaistīties, sagādājot vairākkārt 
lietojamās sejas un deguna aizsarg-
maskas mūsu novada izglītojamajiem, 
katram paredzot vienu masku.

Informāciju apkopoja: 
Iveta Rozenfelde, Skrundas 

novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā

Šobrīd Nīkrāces pakalpojumu pārvalde strādā attālināti, pieņemot iedzīvotājus 
pēc iepriekšējā pieraksta. Pārvaldes kase strādā katru pirmdienu. 

Novembrī pārvaldes strādnieki sakopa pagasta teritoriju, tāpat pirms mirušo 
piemiņas dienas  kopā ar piederīgajiem sakopām pagasta kapsētas. PALDIES ik-
vienam, kurš piedalījās. 

Lai turpmāk mazāk tiktu bojāts kapu zvanu tornis Nīkrāces kapsētā,  šobrīd jumta 
segumam uzliktas vējkastes, uzstādītas noteksistēmas un logos ielikta sleņģu aizdare 
ar karnīzi, kas neļaus tornim bojāties no iekšpuses. 

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde, gatavojoties Lāčplēša dienai, Valsts svētkiem 
un Adventa laikam, ir veidojusi dekorācijas, lai svētku sajūtu radītu ikvienam ie-
dzīvotājam un pagasta viesim. 

Lāčplēša dienā pagasta ļaudis tika aicināti individuāli doties līdz Oskara Kalpaka 
memoriālajai sienai Lēnās un aizdegt svecītes par godu neatkarīgās Latvijas uzvarai 
pār Bermonta karaspēku. 

Savukārt Labo domu stundā  iedzīvotājus aicināja sagaidīt Latvijas dzimšanas 
dienu ar gaišām domām, laba vēlējumiem, aizdegt savu svecīti, veidojot Latvijas 
valsts kontūru.

Jauniešu centra darbiniece aicināja bērnus un jauniešus piedalīties konkursā,  
veidojot zīmējumus un apsveikumus “Sveiciens manai Latvijai”. Konkursa dalīb-
nieki pēc darbu iesniegšanas saņēma pārsteiguma balvas. Šobrīd jauniešu centrā 
dalībnieki var tikties attālināti. 

Atsevišķiem pašvaldības autoceļiem novembrī tika veikti grants seguma uzla-
bojumi, papildinot tos ar jaunu segumu. Autoceļi ir nogreiderēti. Sākoties lietavu 
laikam, uz septiņiem autoceļu posmiem (Dzelda–Sudmalkalni, Nīkrāce– Mežgaļi, 
Nīkrāce–Pulvernieki, Brūveri–Dejas, Nīkrāce–Priežukrogs, Bērzkrogs–Raņķi un 
Bērzkrogs–Krievkalni) ir izvietotas masu ierobežojuma ceļazīmes.

Bibliotēkas vadītāja devās grāmatu apmaiņas izbraukumā pie Lēnu ciema iedzīvo-
tājiem. Bibliotēka šobrīd strādā ierobežotā režīmā. Bibliotēkas vadītāja iegādājusies 
jaunākās grāmatas.

Šajā tumšajā laikā vēlreiz aicinu iedzīvotājus būt atbildīgiem par sevi un būt 
redzamiem autovadītājiem. Lūdzu lietosim atstarojošās vestes vai cita veida atsta-
rojošus elementus! 

Tuvojas Ziemassvētku laiks. Šogad tāpat kā katru gadu pagasta pārvaldes  priekšā 
rotāsies egle un dekori dažādās pagasta vietās. 

Informāciju sagatavoja Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā
 Esam aizvadījuši kārtējo saspringto, aizliegumiem un ierobežojumiem noteiktu 

mēnesi. Tomēr labiekārtošanas darbi pagasta teritorijā turpinās: grābjam lapas un 
sakopjam teritoriju. Turpinās ceļu uzturēšanas darbi - planēšana un apauguma no-
ņemšana uz ceļa Rudbārži-Sieksāte. Atjaunots grants segums uz ceļa posmiem, kur 
bija radušies iespiedumi un dziļas bedres - Ostnieki-Jāņkalni, Lidlauku ceļš, Darbnīcu 
iela, Ceļmalas-Liepnieki, Purviņi-Daneļi, Kānes-Lapiņas un Nomaļi-Valtaiķi, uz 
kura tika nomainīta arī bojātā caurteka.

Uz valsts svētkiem pagasta centrs tika izdekorēts ar stabu karodziņiem, karogiem 
un latvju zīmēm. Valts svētku dienā, 18. novembrī, pie pagasta pārvaldes tika izvei-
dots gaismas ceļš un izteikta pateicība par ilggadēju darbu pagasta iedzīvotāju labā 
bijušai bibliotekārei Mārītei Krūzei. Tā kā nevaram rīkot klātienes pasākumus, tad 
vēl viens mūsu sveicamais - Indulis Zīlītis, paldies saņems Ziemassvētkos. 

Rudbāržu kultūras namā un bibliotēkā ikviens varēja apskatīt fotogrāfu grupas 
“Liepājas pozitīvs” izstādi ‘MANS”.

Pagasta pārvalde, kase, bāriņtiesa, sociālā darbiniece strādā nedaudz citādāk: pirms 
ierašanās klātienē aicinām piezvanīt speciālistiem un pieteikt savu vizīti.

Ikviens pagasta iedzīvotājs savu nolietoto elektrotehniku bez maksas var nodot 
Rudbāržu pagasta Pienotavā, iepriekš zvanot pa t. 26318119 vai 25273473. Sadzīves 
elektrotehnikai jābūt neizārdītai. Lūgums būt saprotošiem un lietotās elektropreces 
nenovietot pie ēkas durvīm. 

Ierobežojumiem turpinoties, aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem, nepulcēties un 
ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos ieteikumus!

Baudiet ziemīgo laiku, pastaigājieties pa pastaigu taku un esiet veseli!
Lai jauks un kluss šis Ziemassvētku laiks un bagātīgs Jaunais gads!

Informāciju sagatavoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Inese Ivāne

Raņķu pagastā 
Rudens darbi ir padarīti. Klusi un mierīgi tuvojas Ziemassvētki. Arī Raņķi ietērpjas 

svētku rotā. Ziemassvētku vecītis ar rūķiem Raņķu teritorijā solījies būt 19. decembrī 
un pabūt mājās, kurās dzīvo pirmsskolas vecuma bērni, lai pie durvīm atstātu gaidīto 
saldumu paku. Vecītis ar savu komandu vēros, kā izgreznoti pagalmi, mājas un, 
iespējams, čaklākajiem atvedīs dāvaniņas. Dzīve neapstājas, tā iegūst citu veidolu. 
Šobrīd nav zināms, ko atnesīs Jaunais gads, taču skaidrs, ka tradicionālie pasākumi, 
kā pensionēšanās vecumu sasniegušo sveikšana, pateicību sniegšana iedzīvotāju 
izvirzītajiem cilvēkiem notiks, kad tas būs atļauts publiskā pasākumā. Liels paldies 
ikvienam, kurš ar savu darbu ir devis ieguldījumu sabiedrības kopējam labumam!

Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Valdība pagarina ārkārtējo situāciju līdz 11. 
janvārim un nosaka virkni jaunu ierobežojumu
 No 3. decembra visā Latvijā ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – 

divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo 
līdz diviem cilvēkiem.

 Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tai 
skaitā Ziemassvētku tirdziņu darbība. Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas 
līdzņemšanai.

 Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. Drīkst 
apciemot cilvēkus, kuri dzīvo vieni un ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 2+2 principu.

 Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk 
kā 10 cilvēki (neskaitot ar to norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku), 
ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegus.

 Tikmēr reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no 
maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita.

 Drīkst notikt organizētās sapulces, piketi un gājieni, bet uz tiem var pulcēties 
ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības – divu metru 
fizisku distanci un ievērojot organizatora noteiktās prasības.

 Klātienē mācību process drīkst notikt tikai bērnudārzos un 1.-4. klasēs. Skolās 
jānodrošina 3 kvadrātmetru platība vienam skolēnam. No 3. decembra bērnudārzos 
strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas. No 4. janvāra skolās maskas jānēsā gan 
stundu laikā, gan ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan skolotājiem.

 Augstākās izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo profesionālās tālāk-
izglītības un neformālās izglītības process drīkst notikt tikai attālināti. Savukārt 
praktiskās iemaņas, kuras nav iespējams apgūt attālināti, drīkst klātienē apgūt tikai 
individuāli – viens pasniedzējs ar vienu audzēkni.

 Interešu izglītības praktiskās daļas var notikt klātienē tikai individuāli. Klātienē 
nav atļauti koru un pūšaminstrumentu kolektīvu mēģinājumi.

 No 3. decembra klātienē telpās sporta treniņi drīkst notikt tikai Latvijas pieaugušo 
izlases, Olimpiskās vienības un Paraolimpiskās vienības sportistu un komandu sporta 
spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālo sportistu 
(profesionāļi, kuriem nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs) treniņi.

 Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai individuāli vai divatā ar treneri, 
savukārt grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām. Jāņem vērā, 
ka teltis vai citas pagaidu būves, ja tām ir sienas, arī tiek uztvertas kā iekštelpas, 
taču apjumti laukumi bez sienām tiek uzskatīti par ārtelpām.

 No 3. decembra veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās vienam apmeklētājam 
jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu 
jābūt skaidri redzamai pie ieejas. Mazās telpās apmeklētāji drīkst iet pa vienam.

 Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, veikaliem un pasākumu organizatoriem 
jānodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas masku, vai to dara nepareizi (neaizsedzot 
gan muti, gan degunu), netiek ielaista telpās un nesniedz pakalpojumu tiem, kuri 
neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

 Visi veikali un tirdzniecības centri neatkarīgi no kopējās tirdzniecības platības 
drīkst strādāt darbdienās no plkst. 6.00 līdz 20.00. Taču sestdienās, svētdienās un 
svētku dienās drīkst strādāt tikai aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, savukārt 
veikalos, drīkst tirgot tikai pārtikas preces (izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas 
preces un degvielu.

 Darbadienās strādā visi ar vienādiem kvadratūras ierobežojumiem. Sestdienās, 
svētdienās un svētku dienās tirdzniecības vietas nedrīkst strādāt, izņemot – aptiekas 
(arī veterinārās) un veikalus, kuros tirgo pārtiku (izņemot alkoholu un cigaretes), 
higiēnas preces, degvielu.

 Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, drīkst darboties skaistumkopša-
nas pakalpojumu sniedzēji – friziera un manikīra pakalpojumu sniedzēji.

 No 7. decembra tajā pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzekļa 
ietilpības. Ja nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tad transpor-
ta līdzeklī jābūt norādēm par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fizisko distancēšanos.

 No 7. decembra sāksies stingrāka Latvijā ieceļojušo cilvēku kontrole, lai pārlie-
cinātos par Covidpass.lv aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas izplatības kontroli.

SIA “Eko Kurzeme” informē par grozījumiem 
atkritumu apsaimniekošanas maksā

SIA “Eko Kurzeme” informē, ka 2020. gada 23. novembrī Saeimā tika at-
balstīti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā (turpmāk tekstā  -  Likums), 
kuri stāsies spēkā pēc izsludināšanas normatīvo aktu noteiktā kārtībā. Likuma 
grozījumi paredz, ka tiks palielināta dabas resursu nodokļa (turpmāk tekstā – 
DRN) likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu turpmākajos gados: 
laika posmā no 01.01.2021 līdz 31.12.2021. – 65,00 EUR/tn, no 01.01.2022. 
līdz 31.12.2022. – 80,00 EUR/tn, bet no 01.01.2023. – 95,00 EUR/tn. Minēto 
likmju paaugstināšanās arī turpmāk ietekmēs maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk tekstā – AAL) 39. panta pirmajā 
daļā noteikts, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu 
sākotnējam radītājam vai valdītājam veido: 1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā 
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģene-
rācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 
atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs; 2) 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

AAL 41. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka tarifā par atkritumu apglabāšanu 
poligonos iekļauj dabas resursu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par 
atkritumu apglabāšanu, savukārt AAL 39. panta 12. daļā noteikts, ka, ja līguma 
darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sa-
dzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj 
apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.

SIA “Liepājas RAS poligona “Ķīvītes” tarifs attiecīgi no 2021. gada 1. janvāra 
pieaugs un būs 60,67  EUR bez PVN līdzšinējo 54,96 EUR vietā. 

Saistībā ar Likumā noteikto  paaugstināsies maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Skrundas novadā, un plānots, ka no 2021. gada 1. janvāra tā būs 
17,74 EUR/m3 bez PVN, 21,47 EUR/m3 ar PVN 21%. 

Ja Likuma grozījumi tiks izsludināti atbalstītajā redakcijā, minētās maksas izmai-
ņas stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu 
apkalpošanas centru, tālrunis: 22013939, e-pasts: info@ekokurzeme.lv.

Tirgus darbības 
ierobežojumi

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas 
laikā ir ieviesti stingrāki epidemiolo-
ģiskās drošības noteikumi tirdzniecības 
nozarē, kas ietekmēs arī Skrundas tir-
gus darbību. Līdz ierobežojumu termi-
ņa beigām brīvdienās un svētku dienās 
Skrundas tirgū ir atļauts tirgot tikai 
pārtikas preces (izņemot alkoholu) un 
higiēnas preces. Gan tirgotājiem, gan 
tirgus apmeklētājiem jāievēro Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanas pa-
matprincipus – 2 metru distances ievē-
rošana, sejas aizsargmasku lietošana un 
higiēnas prasību ievērošana. Aicinām 
tirgotājus veikt nepieciešamos pasā-
kumus klientu plūsmas ierobežošanai. 
Plašāka informācija tirgotājiem pieeja-
ma Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Skrundas VSAC
Skrundas Veselības un sociālās 

aprūpes centrs informē, ka ārkārtējās 
situācijas dēļ dienas stacionārs uz 
nenoteiktu laiku slēgts. Tālrunis infor-
mācijai 63331471.

Jauns kalendārs 
Skrundas novada 2021. gada ka-

lendāru rotās skolēnu zīmējumi. 
Kalendārs būs īpašs, jo bērni savos 
zīmējumos ir attēlojuši savas mīļākās 
vietas Skrundas novadā. Kalendāru no 
15. decembra varēs iegādāties mājra-
žotāju veikaliņā “Skrundas Klēte”. 
Cena - 4,14 EUR.

Svētku noskaņas
Šogad Skrundas pilsētas egle iemir-

dzējusies kā ik gadu, atšķirība vien 
tajā, ka šogad nedaudz klusāk, bez 
ierastajiem skanīgajiem pasākumiem. 
Neskatoties uz to, ikviens aicināts līdz 
pat jaunajam gadam, elpojot svaigu 
gaisu kopā ar savu ģimeni vai divatā 
ar draugu, izstaigāt Skrundas ieliņas, 
skvēru un pastaigu taku, lai sajustu 
Ziemassvētku tuvošanos. Aicinām 
sekot līdzi aktuālajai informācijai 
par gaidāmajiem pasākumiem gan 
Skrundas novada pašvaldības mājas 
lapā, gan Facebook kontā. Ceram, 
ka pavisam drīz varēsim atkal tikties 
klātienē.

Mobilā diagnostika
25. janvārī no plkst. 10.00 līdz 

plkst. 17.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 
4 (pie Latvijas aptiekas), MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA. Mamogrāfija ar 
Nacionālā veselības dienesta uzai-
cinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS, 
ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3.00 
EUR, bez nosūtījuma – 25,00 EUR. 
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.) 1 
projekcija – 9,00 EUR (ģimenes ārsta 
nosūtījums nav nepieciešams). Lū-
dzam veikt PIERAKSTU uz noteiktu 
laiku pa t. 27020119.

Maksas pakalpojumi
SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” informē, ka no 
2021. gada 1. janvāra tiek noteikti 
maksas pakalpojumi. Ja klientam ik-
mēneša rēķins tiek sagatavots papīra 
formātā ar piegādi klienta pastkastē 
– pakalpojuma maksa par drukāta 
rēķina saņemšanu EUR 0,61, kurā 
ietverts PVN ar noteikto likmi. Ja 
klients vēlēsies ikmēneša rēķinu 
apmaksāt Skrundas autoostas kasē - 
pakalpojuma maksa EUR 0,50, kurā 
ietverts PVN ar noteikto likmi. Lai 
samaksa par ikmēneša drukāta rēķina 
saņemšanu netiktu piemērota, aicinām 
iedzīvotājus rēķinus saņemt elektro-
niski. Rēķinu saņemšanu elektroniski 
iespējams pieteikt rakstot uz e-pastu: 
pasts@sks.lv vai zvanot pa tālruni 
63331258, norādot vārdu un uzvārdu, 
adresi, e-pasta adresi.

350 ģimenes saviem spēkiem sarūpējušas 
dārzu labumus sev un līdzcilvēkiem

Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītajos dārzkopības projek-
tos iesaistījās par 40% vairāk ģimeņu, nekā bija plānots. Sēklas, stādus un 
dārza piederumus pavasarī saņēma vairāk nekā 350 Latvijas ģimenes, lai 
čakli strādātu un tagad baudītu sava darba rezultātus. Vērojot pieaugošo 
ļaužu interesi pašu spēkiem uzlabot savus dzīves apstākļus, nākamo pro-
jektu konkursu programmā “Pats savam SAIMES GALDAM” fonds plāno 
izsludināt jau 2021. gada sākumā.

Pamudinājumu iesaistīties dārzkopības projektos ģimenes saņēma no 
12 Latvijas bezpeļņas organizācijām visā Latvijā, arī no Skrundas novada 
biedrībām “Ventas krasti” un “Mini SD”.  

Sekojiet līdzi aktualitātēm - informācija par jauno projektu konkursu 
būs šeit: www.saimesgaldam.lv, kā arī Borisa un Ināras Teterevu fonda 
Facebook lapā.
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2020. gada 26. novembra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
7/2020 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2013. gada 28. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 
“Skrundas novada pašvaldības noli-
kums””.

Dome apstiprināja maksu 4,14 EUR 
(četri euro, četrpadsmit centi) ar PVN 
par 1 Skrundas novada pašvaldības 
2021. gada kalendāru un nolēma slēgt 
līgumu ar mājražotāju, amatnieku un 
tūrisma biedrību “Skrundas KLĒTE” par 
50 kalendāru tirdzniecību un norēķinu 
veikšanu ar pašvaldību.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti 
euro, nulle centi) nekustamo īpašumu 
Skrundā, ar kopējo platību 15 747 m2.

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
3300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti 
euro, nulle centi) zemi Dzeldā, Nīkrāces 
pagastā, ar kopējo platību 12 000 m2.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
nomas līgumus par garāžām Dzeldā, 
Nīkrāces pagastā: garāža I Nr. 12 ar ko-
pējo platību 19,1 m2; garāža III, Nr. 2 un 
Nr. 3 ar kopējo platību 37,2 m2, nosakot 
nomas maksu 0,14 EUR (nulle euro, 
četrpadsmit centi) par vienu m2 mēnesī 
bez PVN; Centra garāža Nr. 6 ar kopējo 
platību 24,3 m2; garāža I Nr. 3 ar kopējo 
platību 21,9 m2; garāža II Nr. 6 ar kopējo 
platību 30,7 m2; garāža I Nr. 4 ar kopējo 
platību 11,4 m2, nosakot nomas maksu 
0,14 EUR (nulle euro, četrpadsmit centi) 
par vienu m2 mēnesī bez PVN; garāža II 
Nr. 3 ar kopējo platību 30,5 m2.

Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda dzīvokli “Krast-
malas”- 8 Nīkrāces pagastā; dzīvokli 
Jubilejas ielā 4-16, Rudbāržos.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
Lauku apvidus zemes nomas līgumus 
Skrundas novadā: par zemes vienības 
daļu 0,04 ha platībā “Dārziņi” Raņķu 
pagastā, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, zemes nomas maksu 
gadā nosakot 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 3 
EUR; par zemes vienību 0.5 ha platībā 
“Pie pasta” Raņķu pagastā, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
zemes nomas maksu gadā nosakot 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi 
euro); par zemes vienības daļu 0,01 ha 
platībā “Riekstu mājas mazdārziņi” Rud-
bāržos, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, zemes nomas maksu 
gadā nosakot 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 3 
EUR (trīs euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem iz-
nomāt vairākas zemes vienības Nīkrāces 
pagastā, nekustamajā īpašumā “Rasas”: 
0,1 ha platībā, 0,05 ha platībā, 0,05 ha 
platībā, 0,25 ha platībā 0,05 ha platībā, 
0,05 ha platībā, zemes vienību lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(mazdārziņš).

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības Skrundas 
novada Raņķu pagastā, nekustamajā 
īpašumā “Dārziņi”: 0,04 ha platībā un 
0,08 ha platībā, zemes vienību lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(mazdārziņš). Tāpat uz pieciem gadiem 
nolēma iznomāt zemes vienības nekus-
tamajā īpašumā “Mazdārziņi”, Raņķu 
pagastā: 0,04 ha platībā un 0,1 ha platībā, 
zemes vienības lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (mazdārziņš).

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienību Rudbāržos 0,02 
ha platībā nekustamajā īpašumā “Maz-
dārziņi pie Dārdedzēm”, zemes vienības 
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (mazdārziņš). Zemes 
nomniekiem maksu gadā noteica 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem 

iznomāt zemes vienību Raņķu pagastā 
2,171 ha platībā nekustamajā īpašumā 
“Jaunkļavas”, zemes vienības lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
zemes nomas maksu gadā noteica 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit 
astoņi).

Dome noteica Skrundas pagastā eso-
šām zemes vienībām “Niedrāji” 0,32 
ha platībā un 0,83 ha platībā statusu – 
starpgabali.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt SIA “SKRUNDA” zemes vienī-
bas “Niedrāji” 0,32 ha platībā un 0,83 ha 
platībā, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. Nomas maksu gadā 
katrai noteica 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28 
EUR par katru zemes vienību (divdesmit 
astoņi euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības daļas Skrundā: 
Raiņa ielā 24, 0,01 ha platībā; Klusā ielā 
8A, 0,027 ha platībā; Paegļu ielā 5C, 
0,11 ha platībā; Amatnieku ielā 35A, 
0,11 ha platībā; Amatnieku ielā 37A, 
0,1 ha platībā; zemes vienību lietošanas 
mērķis - 0502 – pagaidu atļautā zemes 
izmantošana sakņu dārziem, nomas mak-
su gadā nosakot 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 3 
EUR (trīs euro).

Dome nolēma sadalīt pašvaldībai pie-
kritīgo nekustamo īpašumu Ganību ielā 
1, Skrundā, un atdalāmai zemes vienībai 
0,045 ha platībā piešķirt nosaukumu 
Amatnieku iela 54A, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0502 – pagaidu 
atļautā zemes izmantošana sakņu dār-
ziem. Paliekošai zemes vienībai 0,2872 
ha platībā nolēma atstāt nosaukumu 
Ganību iela 1, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0502 – pagaidu atļautā zemes 
izmantošana sakņu dārziem.

Dome nolēma sadalīt pašvaldībai 
piekritīgo nekustamo īpašumu “Pie 
Jaunvanagiem” Rudbāržu pagastā, at-
dalāmai zemes vienībai 3,1 ha platībā 
piešķirt nosaukumu “Pļavu Druvnieki”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai 
zemes vienībai 15 ha platībā nolēma 
atstāt nosaukumu  “Pie Jaunvanagiem”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 

Dome piešķīra nekustamajam īpa-
šumam “Vijandri” adresi “Vijandri”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads 
LV-3326.

Dome dzīvojamai mājai Meža ielā 1, 
Skrundā, izmainīja adresi - Meža iela 
11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.

Dome noteica Raņķu pagastā esošai 
zemes vienībai 0,22 ha platībā lietošanas 
mērķi - 1101 – zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā. Zemes vie-
nībai Skrundas pagastā 16,0 ha platībā 
noteica lietošanas mērķi - 0201 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība.

Dome apstiprināja sertificēta zemes 
ierīkotāja Jāņa BALOŽA izstrādāto 
zemes ierīcības projekta lietu Rudbāržu 
pagastā esošā nekustamā īpašuma “Mež-
malas” zemes vienības sadalīšanai un 
atdalāmai zemes vienībai 8,05 ha platībā 
piešķīra nosaukumu “Jaunmežmalas”. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai 
zemes vienībai 8,05 ha platībā  atstāja 
nosaukumu “Mežmalas”, zemes vie-
nības lietošanas mērķis - 1201 – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome apstiprināja SIA “Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības pro-
jekta lietu Raņķu pagastā esošā nekusta-
mā īpašuma “Bērzkalni” zemes vienības 
sadalīšanai un atdalāmai zemes vienībai 
5,7 ha platībā piešķīra nosaukumu “Jaun-
bērzkalni”. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Paliekošai zemes vienībai 3,2 ha platībā 
un uz tās esošām ēkām atstāja nosauku-
mu un adresi “Bērkalni”, Raņķu pagasts, 
Skrundas novads, zemes vienības lieto-
šanas mērķis - 1201 – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-

dāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma Kalēju ielā 17, Skrundā, zemes 
vienības sadalīšanai un jaunizveidojamai 
zemes vienībai nolēma piešķirt adresi 
Parka iela 9, Skrunda, Skrundas novads.

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome uzdeva SIA “Skrundas ko-
munālā saimniecība” veikt nekustamā 
īpašuma Liepājas ielā 5, Skrundā, pār-
valdīšanas darbības no 01.12.2020. līdz 
31.12.2021. un nolēma slēgt ar uzņēmu-
mu pārvaldīšanas līgumu par nekustamā 
īpašuma pārvaldīšanu no 01.12.2020. 
līdz 31.12.2021.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
26.03.2020. sēdes (prot. Nr. 4, 3.§) lēmu-
mu “Par SIA “Skrundas komunālā saim-
niecība” revidentes apstiprināšanu” un 
apstiprināja 2020. gadam SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība” zvērinātu revi-
denti Daigu BARAU (sertifikāts Nr. 89, 
prakses vieta SIA “Aktīvs Talsi”, valdes 
priekšsēdētāja).

Dome apstiprināja siltumenerģijas 
apgādes tarifu: Rudbāržu ciemā 54,63 
EUR/MWh (bez PVN), tajā ietilpst 
dabasgāzes izmaksas 31,59 EUR/MWh 
(maksa par dabasgāzi (koriģētā cena) 
– 18,56 EUR/MWh, pārvades sistēmas 
pakalpojums – 2,96 EUR/MWh, sada-
les  sistēmas pakalpojums – 7,63 EUR/
MWh, akcīzes nodoklis – 2,44 EUR/
MWh un siltumenerģijas ražošanas 
izmaksas 23,04 EUR/MWh. Skrundas 
pilsētā 60,95 EUR/MWh (bez PVN), 
tajā ietilpst dabasgāzes izmaksas 28,11 
EUR/MWh (maksa par dabasgāzi (kori-
ģētā cena) – 16,52 EUR/MWh, pārvades 
sistēmas pakalpojums – 2,63 EUR/
MWh, sadales sistēmas pakalpojums 
– 6,79 EUR/MWh, akcīzes nodoklis 
– 2,17 EUR/MWh) un siltumenerģijas 
ražošanas izmaksas 32,84 EUR/MWh. 
Dome noteica, ka apstiprinātie tarifi 
stājas spēkā un piemērojami no 2020. 
gada 1. novembra.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem novembrī
Nodrošina sabiedrisko 
kārtību

2. novembrī sabiedriskā kārtība 
nodrošināta brīdī, kad Baltkrievijas 
vēstniecība nolika ziedus pie piemi-
nekļa Nīkrāces pagastā. Tā nodrošināta 
arī 18. novembrī Latvijas dzimšanas 
dienas laikā.  

Uzrauga 
epidemioloģiskās 
drošības normas

Skrundas tirgū vairākas reizes novē-
rota cilvēku drūzmēšanās, neievērojot 
distancēšanos, kā arī masku nelietošana. 
Ar pārdevēju starpniecību ieviesta kārtī-
ba. Saņemta informācija par vairākiem 

poļu viesstrādniekiem, kuriem jāievēro 
pašizolācija. Organizētā Covid-19 testa 
pārbaude pagājusi bez starpgadījumiem. 
20. novembrī spēkā stājās soda piemē-
rošana par masku nelietošanu tirdznie-
cības vietās. Pašvaldības policija kopā 
ar Skrundas televīziju devās reidā pa 
tirdzniecības vietām, pārkāpumi netika 
konstatēti.

Neievēro noteikumus
Novembrī vairāki aizrādījumi un ad-

ministratīvās lietvedības par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibumā. 9. 
novembrī kāda persona Rudbāržu pagas-
ta mājā traucēja darbu, policija izteikusi 
mutvārdu aizrādījumu. Novembrī kon-
statēta arī šķeldošana bez saskaņojuma. 
Aizliegta arī smēķēšana pastaigu takas 

pirts ģērbtuvē.

Saņem sūdzības
Kāda persona sūdzējusies par koplie-

tošanas telpu nepareizu durvju izmanto-
šanu. Savukārt kāda pilsone informējusi 
par telefonā saņemtiem draudiem ar 
viņu izrēķināties fiziski. Kāds ziņojis 
par dzērājšoferi bez vadītāja apliecības. 
Vairākas reizes bijušas problēmas ar 
bezsaimnieka kaķiem. Pieci nogādāti 
dzīvnieku patversmē “Oposums”. Kādā 
dzīvoklī Skrundā bez pieskatīšanas 
atstāts suns, kurš vairākas dienas nepār-
traukti rējis. Informācija saņemta arī par 
klaiņojošiem suņiem. Sūdzības bijušas 
arī par sadzīves atkritumu izmešanu tam 
neparedzētā vietā.

Bojā īpašumu 
23. novembrī saņemta informācija, ka 

pirtī pie pastaigu takas pirts krāsniņai 
izsists stikls un nolauzts ieejas durvju 
rokturis. Notiek videonovērošanas ie-
rakstu izpēte. Ja kādam pilsonim ir kas 
zināms par notikušā apstākļiem, lūdzam 
informēt pašvaldības vai valsts policiju. 
Informāciju var sniegt arī anonīmi. Kāds 
sabojājis arī dekorācijas Rudbāržu pa-
gastā (piesaistīta Valsts policija). Pilsētas 
estrādē sasists betona bloks.

Sadarbojas ar citiem 
dienestiem

2. novembrī saņemta informācija par 
neadekvātu personu Skrundas autoostā. 
Ar neatliekamo medicīnisko palīdzību 

cilvēks nogādātts Liepājas Piejūras 
slimnīcā. Risinot problēmu, kad kāds no 
saimnieka aizbēdzis suns sakodis aitas, 
piesaistīta Valsts policija (VP). 5. no-
vembrī VP informēta par braukšanas āt-
ruma ierobežojumu neievērošanu uz ceļa 
Ieras-Snēpele. Kopā ar VP pašvaldības 
policija iesaistījās kādas nepilngadīgas 
personas meklēšanā (persona atrasta). 
Sadarbībā ar bāriņtiesu apsekota kāda 
ģimene Skrundas novadā.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

vecākais inspektors Andis Doniņš
Informāciju apstrādāja 

Ieva Benefelde

Kavējuma naudas akcija
SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ 

SAIMNIECĪBA” (turpmāk – Sabiedrība) 
no šā gada 01. novembra līdz      31. de-
cembrim piedāvā saviem klientiem, kuriem 
izveidojies parāds par saņemtajiem pakal-
pojumiem, iespēju apmaksāt parādu, dzēšot 
kavējuma naudu 100% vai 90% apmērā:

1. Kavējuma nauda (līgumsods, liku-
miskie procenti, nokavējuma procenti) 
100% apmērā tiks dzēsta, ja tiks veikts 
pamatparāda maksājums pilnā apmērā 
(vienā maksājumā) laika periodā no 2020. 
gada     01. novembra līdz 2020. gada 31. 
decembrim (ieskaitot). 

2. Kavējuma nauda (līgumsods, liku-
miskie procenti, nokavējuma procenti) 
90% apmērā tiks dzēsta, ja laika periodā 
no 2020. gada 01. novembra līdz 2020. 
gada 31. decembrim tiks noslēgta vieno-
šanās par pakāpenisku parāda atmaksu 

(līdztekus veicot tekošā rēķina apmaksu 
pilnā apmērā), nepiemērojot kavējuma 
naudu. Šajā gadījumā kavējuma nauda, kas 
izveidojusies līdz vienošanās noslēgšanas 
brīdim, tiks samazināta līdz 10%. Noslē-
dzot vienošanos par pakāpenisku parāda 
atmaksu, tiks sastādīts individuāls parāda 
atmaksas grafiks.

I Klienti, kuriem piemērojami 
kavējuma naudas dzēšanas nosa-
cījumi:

Sabiedrība šādu iespēju piedāvā izman-
tot Sabiedrības esošajiem vai bijušajiem 
klientiem - fiziskām vai juridiskām per-
sonām, kurām ir izveidojies pārvaldīšanas 
vai īres maksas un maksājumu par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu, 
parāds un kuras atbilst kādam no zemāk 
minētajiem nosacījumiem:

1. Personas īpašumā ir dzīvoklis vai 

neapdzīvojamā telpa (mākslinieka darbnī-
ca, garāža un tml.) dzīvojamā mājā, kuru 
pārvalda Sabiedrība.

2. Neprivatizēta dzīvokļa īrnieks, kurš 
īrē Skrundas novada pašvaldībai piederošu 
dzīvokli, kas atrodas dzīvojamā mājā, kuru 
pārvalda Sabiedrība.

3. Neprivatizētas neapdzīvojamās telpas 
nomnieks, kurš nomā Skrundas novada 
pašvaldībai piederošu neapdzīvojamo 
telpu, kas atrodas dzīvojamā mājā, kuru 
pārvalda Sabiedrība.

4. Personas īpašumā ir/bija dzīvoklis vai 
neapdzīvojamā telpa, kas atrodas dzīvoja-
mā mājā, kuras pārvaldīšanu Sabiedrība ir 
pārtraukusi.

5. Persona, kurai beigušās īpašuma 
tiesības uz dzīvokli vai neapdzīvojamo 
telpu, kas atrodas dzīvojamā mājā, kuru 
pārvalda Sabiedrība.

6. Neprivatizēta dzīvokļa īrnieks vai 
neapdzīvojamās telpas nomnieks, kurš 
pārtraucis īrēt/nomāt Skrundas novada paš-
valdībai piederošo dzīvokli vai neapdzīvo-
jamo telpu, kas atrodas/atradās dzīvojamā 
mājā, kuru pārvalda/pārvaldīja Sabiedrība.

7. Personas, ar kurām ir noslēgtas un 
spēkā esošas vienošanās un izlīgumi (izņe-
mot notariālā kārtībā noslēgtas vienošanās 
vai ar tiesas lēmumu apstiprināti izlīgumi) 
par parāda pakāpenisku atmaksu.

8. Personas, pret kurām ir uzsākti un nav 
pabeigti tiesvedības procesi, pamatparāda 
samaksa neatbrīvo no tiesāšanās izdevumu 
samaksas (dzīvokļa īpašnieks veic pilnīgu 
pamatparāda summas apmaksu un tiesāša-
nās izdevumu apmaksu).

II Kavējuma naudas dzēšanas 
nosacījumi neattiecas uz:

Sabiedrības klientiem, kuri atbilst kā-

dam no zemāk minētajiem nosacījumiem:
1. Likumīgā spēkā stājies tiesas nolē-

mums par parāda piedziņu, izlikšanu utt.
2. Par likumīgā spēkā stājušos tiesas 

nolēmumu noslēgts izlīgums.
3. Likumīgā spēkā stājies tiesas nolē-

mums, kas nodots piespiedu piedziņas 
darbību veikšanai zvērinātam  tiesu iz-
pildītājam.

4. Notariālā kārtībā noslēgta vienošanās 
par parāda pakāpenisku atmaksu.

5. Tiesvedības laikā noslēgts un ar tiesas 
lēmumu apstiprināts izlīgums.

Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumos iespējams sazināties 

ar Sabiedrību, zvanot pa tālruni 
26378466, elektroniski – rakstot 

e-pastu uz aiga@sks.lv, kā arī, iepriekš 
piesakoties, klātienē – Liepājas ielā 5, 

Skrundā.
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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
Nīkrācē

16. decembrī no pl. 15.00 Nīkrāces atpūtas centrā Ziemassvētku paciņu 
izsniegšana Nīkrāces pagasta pirmsskolas vecuma bērniem. Ievērojot valstī 
noteiktos ierobežojumus, ar katru ģimeni sazināsies Ziemassvētku vecīša pa-
līgs un informēs par laiku, kad būs jāierodas pēc paciņas. Būs arī foto stūrītis. 
Sīkāka informācija pa tālr. 29254339.

Līdz 10. janvārim Nīkrāces atpūtas centrā foto izstāde “20 mirkļi”. Ieeja iz-
stādē katru darba dienu, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Aicinām 
iepriekš sazināties pa t. 22470402. Visa mūsu dzīve sastāv no neskaitāmu mirkļu 
kombinācijām. Visu, kas notiek mums apkārt, mēs uztveram kā pašsaprotamu. 
Viss, kas notiek mums apkārt, ir unikāls un vienreizējs, neatkārtojams. Mēs 
tveram mirkļus un saveram tos vienā pavedienā. Šoreiz mēs savērām 20 foto 
mirkļus no mūsu skaistās Liepājas izstādē. Četri foto entuziasti no Liepājas - 
Ilga Lasmane, Ilona Gabaliņa-Kila, Rolands Drāznieks un Normunds Kaprano 
- par sevi saka: “Šī ir mūs trešā kopīgā foto izstāde. Darbojamies kā fotogrāfu 
grupa „Četri elementi”. 

Rudbāržos 
Līdz 8. janvārim Rudbāržu bibliotēkā apskatāma izstāde “Eņģelis”, kurā 

redzamas dažādas lietas saistībā ar šo tēmu - grāmatas, radošie darbi, sveces, 
figūriņas, utt.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
BIRUTA LAIMA MALVĪNE 

KNOPKENA
11.08.1938. 02.11.2020.

VOLDEMĀRS SALENIEKS 29.10.1965. 10.11.2020.
JUSTINA RUGINIENE 17.03.1927. 14.11.2020.
SVETLANA OZOLIŅA 06.07.1937. 28.11.2020.

Novada dzimtsaraksts ziņo
Jūs nepiederat ne rītiem, ne vakariem,
Jums pieder gadu loki,
Katrā no tiem krājas mirkļi
Dzīvi un kupli kā koki.

Jūs esat viens otram šai dzīvē,
Kas aicina saprast un mīlēt!

Novembra mēneša pēdējā datumā – 30. novembrī skaistu 35 gadu kāzu jubileju 
svinēja Inga un Māris Flugrāti.

Tajā pašā dienā arī 35 gadu kāzu jubileju atzīmēja Rudīte un Harijs Kronlaki.
Apsveicam abus pārus, vēlam daudz sapratnes un gaišu dienu pilnus gadus!

Pateicība
No sirds pateicos Indulim Vicinskim un viņa Apbedīšanas biroja cilvēkiem 

par iejūtību un palīdzību mana dēla apbedīšanas un sēru ceremonijas or-
ganizēšanā. Liels paldies Ņinai un Aleksim Kaļabiniem par atbalstu un to, 
ka bija blakus šajā grūtajā laikā.

Pateicos kafejnīcas “Jumis” kolektīvam. Paldies ikvienam, kurš bija atnācis 
Voldemāru pavadīt!

Veselību vēlot un pateicībā Ņina Saleniece

Mūžībā aizgājuši 4 novada iedzīvotāji

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu 
pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņem-
šanas 9. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 9. kārtā pieejamais finansējums ir 283’301,76 eiro.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 01.01.2021. līdz 01.02.2021.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:
1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA
1. RĪCĪBA: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Pieejamais finansējums 283’301,76 eiro; atbalsta intensitāte līdz 70%, koppro-

jektam  līdz 80%.
Attiecināmā summa vienam projektam – 50’000,00 eiro.
9.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde. Projekti, 

kuros plānota būvniecība, netiks atbalstīti.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-

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

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

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

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

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
Projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu. 
Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības 

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

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:
Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 

sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja Ieva Birbele
Mob. tālr.: 29463295, Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga

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

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu 
pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņem-
šanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 10. kārtā pieejamais finansējums ir 13’583,18 eiro. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 18.01.2021. līdz 18.02.2021.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:
2. MĒRĶIS: DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SA-

BIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR 
INVALIDITĀTI, JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM 
BĒRNIEM (kopējā 2.mērķa summa 13’583,18 euro)

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

Pieejamais finansējums 13’583,18 eiro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma 
projektiem līdz 90%.

Attiecināmā summa vienam projektam – 3’000,00 eiro.
10.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzētas apmācības vai izglītojoši pasākumi. 

Projekti, kuros plānoti citi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas pasākumi un vietējās 
teritorijas sakārtošana, netiks atbalstīti.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķirša-
nas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam iespējamas šādas darbības:

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

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 31. punktā minētajam attiecināmas 
šādas izmaksas:

31.5. mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās 
vismaz pieci dalībnieki.

Rīcības apraksts:
- Sabiedrisko aktivitāšu, tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu, dažādošana.
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
Projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu. 
Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības 

stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesnie-
gumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā http://www.darisimpasi.lv/
leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://www.
lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosa-
na-2014-2020/

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

sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login 
Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja Ieva Birbele 
Mob. tālr.: 29463295, Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga

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

Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks...

Gaišus Ziemassvētkus un bagātīgu 
Jauno gadu ikvienā ģimenē!

Rudbāržu pakalpojumu 
pārvaldes kolektīvs

Nākamais  
informatīvais izdevums 
“Skrundas novads” 

iznāks 
2021. gada 
5. februārī

“Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās 
gaismas svētki. Mēs gaidām mirdzumu 
no iekšienes! No sevis, no tā, kas sevī. 
Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un 
laukumos – egles, pasaules mirdzums 
televizorā žilbinās acis, tad ziniet un ap-
zinieties, ka tie ir tikai mazi ārēji atspīdu-
mi no tās nebeidzami milzīgās gaismas, 
kas mūsos jau ir, mūsos pašos no sākumu 
sākumiem.” (Imants Ziedonis)

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde 
ikvienam novēl sagaidīt gaišus, mīļus 

un ģimeniskus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno 2021. gadu!

Gadu slieksni pārkāpjot,
Jaunus sapņus sirds lai rod!
Degsmes pilns ja būsiet pats,
Laimīgs būs Jums Jaunais Gads!

Klusus un mierīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu vēl Raņķu 

pakalpojumu pārvalde


