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Labdien, lasītāj!

Baiba Eversone, Skrundas
novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste

Notikumus, kad kas pavisam
nezināms spēj satricināt visu
pasauli, sākotnēji gribējās
pielīdzināt kādai neizprotama
sižeta filmai, kuras scenāriju būtu
rakstījis kāds ar varenu iztēli. Bet,
kad sastopamies ar šāda veida
realitāti, tad droši vien jāmācās šos
notikumus, kas veicinājuši daudzas
pārmaiņas, saskatīt kā lielisku
iespēju. Iespēju mācīties, izprast,
apzināties, varbūt pat izsvērt, vai
turpmāk nebūtu jāturpina citādāk
– apzinātāk, vienotāk – jo neesam
vientuļas salas. Esam cieši saistīti
un varam būt viens otram lielisks
atbalstošs resurss.
Varbūt šis ir Tavs labākais
laiks, lai ko apgūtu?! Mācīšanās
iespēju ir bezgala daudz. Arī
Va l s t s i z g l ī t ī b a s a t t ī s t ī b a s
aģentūra (VIAA) izsludinājusi
nākamo mācību kārtu pieaugušo
izglītības projektā “Nodarbināto
personu profesionālās
kompetences pilnveide”. Līdz 15.
jūlijam vari pieteikties Eiropas
Sociālā fonda līdzfinansētām
mācībām dažādās jomās. Šajā
reizē strādājošajiem vecumā no
25 gadiem ir iespēja izvēlēties
no vairāk nekā 200 izglītības
programmām. Šī ir attālinātā
mācību kārta un lieliska iespēja
apgūt kaut ko jaunu un noderīgu,
atrodoties jebkurā pasaules
malā. Un atceries – tāpat kā
iepriekš, arī attālinātajām mācībām
pieteikšanās norit tiešsaistē
www.macibaspieaugusajiem.
l v, i z m a n t o j o t l a t v i j a . l v
autentifikāciju un e-pakalpojumu
jebkurā diennakts laikā. Ja tev
pieņemamāks izglītošanās veids
ir klātienē, pieteikšanās nākamajai
mācību kārtai plānota jau augustā
(seko informācijai vietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv).
Par
mācīšanos
un
uzdrīkstēšanos darīt. Atrodas
daudz, daudz atrunu, ja uzsākams
kas ārpus ikdienā ierastā. Bet zini,
iespējams, ka tas bremzējošākais
faktors ir bailes. Bailes izkāpt ārpus
savas ierastās komforta zonas.
Bet brīnumi notiek tieši tur – ārpus
mūsu komforta zonas. Un tik ļoti
gribas tev sacīt: “Uzdrīksties būt,
kāds vienmēr esi vēlējies!”
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Jauns aprīkojums zvejas kontrolei

Skrundas novads ir bagāts ar lašu
un foreļu upēm, kā arī citām ūdenstilpēm, kas ir ļoti nozīmīgas dažādu
zivju sugu dzīvotnes. To saglabāšana
ir viena no vides aizsardzības prioritātēm.
Zivju resursu aizsardzībai Skrundas
novada pašvaldības policija sadarbojas
ar Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes inspektoriem,
kuri zvejas kontrolē izmanto inovatīvas
metodes – novērošanu ar droniem,
ūdenstilpju apsekošanu ar eholotēm,
termokamerām un nakts redzamības
ierīcēm. Skrundas novada pašvaldības
pienākums ir veikt makšķerēšanas un
zvejas noteikumu ievērošanas kontroli
savā administratīvajā teritorijā. Lai
stiprinātu pašvaldības policijas spējas
operatīvi reaģēt uz saņemtajām ziņām
par iespējamiem pārkāpumiem Skrundas
novada ūdenstilpēs, ar Valsts zivju fonda
atbalstu ir iegādāts jauns aprīkojums,
īstenojot projektu “Aprīkojuma iegāde
zivju resursu aizsardzībai Skrundas
novadā” Valsts zivju fonda pasākuma
“Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros.
Par projektā piesaistītajiem līdzekļiem iegādāts speciāls aprīkojums zivju
resursu aizsardzības uzlabošanai – laiva
ar attiecīgu tās komplektāciju (dzinējs,
piekabe), kā arī kvadriciklu, ar kuru

2. jūlijā tika sasaukta Skrundas
novada pašvaldības atklāta projektu
konkursa “Mēs Skrundas novadam!”
vērtēšanas komisijas sēde, kurā saņemtie projektu pieteikumi tika izvērtēti atbilstoši Skrundas novada domes
apstiprinātajam konkursa nolikumam
un projektu vērtēšanas kritērijiem.
Pavisam konkursā “Mēs Skrundas
novadam!” tika saņemti 11 projektu pieteikumi no nevalstiskām organizācijām
un neformālām iedzīvotāju grupām. Projektu vērtēšanas komisija ir pieņēmusi
lēmumu apstiprināt atbalsta saņemšanai
10 projektu pieteikumus, kuri atbilda
vērtēšanas kritērijiem un saņēma vismaz
minimāli nepieciešamo punktu skaitu.
Atbalsta saņemšanai apstiprinātie
projektu pieteikumi:
1. Interesentu kopa “Latvijai 101”.
“Veļas žāvētavas atjaunošana aprūpes
namā “Valtaiķi””.
Interesentu kopā “Latvijai 101” ir
apvienojušies vairāki aprūpes nama
“Valtaiķi” darbinieki. Par projekta līdzekļiem interesentu kopa labiekārtos
aprūpes nama teritoriju, atjaunojot veļas
žāvētavu, kas pansionāta iemītniekiem
ļaus izmantot āra žāvētavu, taupot
energoresursus. Visu projektā paredzēto
paveiks interesentu kopas dalībnieki paši
saviem spēkiem.
2. Interešu kopa “Skrundas sporta
darba organizatori un atbalstītāji”. “Tiesnešu namiņa atjaunošana
Skrundas vidusskolas sporta laukuma
teritorijā”.
Projekta idejas īstenošanai apvienojušies Skrundas vidusskolas sporta
skolotāji, sporta dzīves organizētāji un
aktīvisti. Projektā tiks atjaunots tiesnešu
namiņš, kuram tiks nomainīts jumts,
ielikts jauns logs un durvis, atjaunots
krāsojums. Labumu no projekta īstenošanas gūs visi ar sporta dzīvi Skrundā
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transportēt laivu, nakts redzamības
iekārtu un dronu, lai būtu iespēja fiksēt
pārkāpumus arī no attāluma un diennakts
tumšajā laikā. Paralēli projekta realizācijai ir paredzēts instruēt pašvaldības policistus aprīkojuma lietošanā (apmeklēt
drona vadīšanas kursus).
Projekta kopējās izmaksas ir 19
605,00 EUR, no kuriem Valsts zivju
fonda finansējums ir 17 600,00 EUR, bet
pašvaldības līdzfinansējums – 2005,00
EUR.

Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Andis Doniņš
atzīst: “Tik tikko ir saņemts pēdējais
nepieciešamais inventārs – laiva, līdz
ar to esam gatavi operatīvi reaģēt arī uz
izsaukumiem, kas saistīti ar nelikumībām ūdenstilpēs. Vēl tikai jūlija beigās
jāiziet drona vadīšanas apmācības, kas
būtiski atvieglos ūdenstilpju apsekošanu. Aicinām iedzīvotājus nepalikt
vienaldzīgiem, ja rodas aizdomas par
nelikumīgām darbībām upju ūdeņos,

Atbalstīti 10 projektu pieteikumi
saistītie iedzīvotāji.
3. Nīkrāces pagasta neformāla iedzīvotāju grupa. “Pastaigu un atpūtas
parks “Labirints””.
Projekta pieteicējs ir neformāla iedzīvotāju grupa, kura vēlas izveidot
Nīkrāces pagastā pastaigu un atpūtas
parku ar dažādiem elementiem, kurā
varēs gan atpūsties, gan basām kājām
izbaudīt sajūtu taku, kura tiks veidota no
dabas materiāliem. Projekts tiks īstenots,
darbojoties pašiem iedzīvotājiem.
4. Biedrība “SOMA”. “Krāsu spēles
uz asfalta”.
Biedrības “SOMA” darbība ir saistīta
ar sabiedrības izglītošanu un sabiedriskām aktivitātēm. Projekta mērķis ir radīt
vidi bērniem aktīvai laika pavadīšanai,
spēlējot krāsu spēles uz asfalta. Projekts
tiks īstenots Skrundas vidusskolas sporta
laukumā, dodot iespēju dažāda vecuma
bērniem un pusaudžiem aktīvi pavadīt
brīvo laiku, iesaistoties āra aktivitātēs.
5. Neformāla iedzīvotāju grupa.
“Veļas žāvētavas izveide Ventas ielā
5”.
Projekta īstenošanai apvienojusies
neformāla iedzīvotāju grupa – Ventas
ielas 5 mājas iedzīvotāji. Projekta mērķis
ir uzbūvēt veļas žāvētavu Ventas ielas 5
daudzdzīvokļu mājas pagalmā, lai tiktu
sakārtots un padarīts vizuāli pievilcīgs
pilsētas centrā esošās mājas pagalms.
Projekts tiks īstenots neformālās iedzīvotāju grupas un arī pārējo mājas iedzīvotāju pašu spēkiem.
6. Interešu kopa “Atpūtai un veselībai – 2020”. “Peldvietas labiekārtošana Raņķu ciemā”.
Interešu kopā ir apvienojušies 7 Raņķu pagasta aktīvie iedzīvotāji. Projektā
paredzēts labiekārtot peldvietu Ventas
krastā – ierīkot pārģērbšanās kabīni,
soliņus, vingrošanas rīkus. Projekts ir
turpinājums jau aizsāktajiem Ventas
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krasta sakopšanas darbiem Raņķu ciemā,
lai tur izveidotu sakoptu, aktīvai atpūtai
piemērotu vidi.
7. Biedrība “Kušaiņi”. “Cieceres
avotiņa labiekārtošana”.
Biedrības “Kušaiņi” līdzšinējā darbība
ir saistīta ar māju apsaimniekošanu, Cieceres avotiņa iekārtošanu un trenažieru
ierīkošanu Kušaiņu ciemā. Projektā tiks
ierīkota lietus ūdens drenāža, labiekārtota avotiņa apkārtne, atjaunots žogs,
uzstādīts ziņojumu dēlis. No šī projekta
īstenošanas ieguvējs būs ikviens avotiņa
apmeklētājs.
8. Nīkrāces pamatskolas jauniešu
biedrība “Bites”. “Zaļā klase”.
Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “Bites” aktīvi piedalās Nīkrāces
pamatskolas rīkotajos pasākumos un
projektos. Šī projekta mērķis ir radīt
pievilcīgu vidi mācību nodarbībām svaigā gaisā, ārpus skolas telpām. Paredzēts
atjaunot “Zaļās klases” jumta segumu
un izveidot mini dārziņu puķu kastēs.
Projektu īstenos biedrības dalībnieki
un Nīkrāces pamatskolas skolēni pašu
spēkiem.

nekavējoties sazināties ar pašvaldības
policiju, zvanot pa tālr. 29106501 vai
29446270”.
Informāciju sagatavoja:
Iveta Rozenfelde, Skrundas
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
Viktorija Reine, Skrundas novada
pašvaldības projektu koordinatore
Foto: Iveta Rozenfelde

9. Interešu kopa. “Veļas žāvētavas
atjaunošana Pils ielā 4”.
Interešu kopa apvienojusi daudzdzīvokļu mājas Pils ielā 4 iedzīvotājus.
Projektā tiks atjaunota veļas žāvētava,
kura izveidota līdz ar mājas uzcelšanu
1986. gadā. Atjaunojot veļas žāvētavu,
tiks sakārtots mājas pagalms un novērsta
bīstamība apkārtējiem no “laika zoba”
bojātās veļas žāvētavas.
10. Mājas iedzīvotāju iniciatīvas
grupa. “Bērnu spēļu laukuma iekārtošana pie daudzdzīvokļu mājas
“Pumpuri”, Skrundas pagastā”.
Projekta īstenošanai apvienojusies
daudzdzīvokļu mājas “Pumpuri” iedzīvotāju grupa, jo īpaši mājā dzīvojošās
jaunās ģimenes, kuras vēlas izveidot
bērniem piemērotu spēļu un atpūtas vietu
mājas pagalmā. Projekts tiks īstenots
mājas iedzīvotāju pašu spēkiem.
Informāciju sagatavoja
Edgars Zeberliņš, Skrundas
novada pašvaldības attīstības
nodaļas vadītājs

Lielgabarīta atkritumu savākšana Skrundas novadā
11 . s e p t e m b r ī :
• Ciecere, Cieceres iela pie Cieceres ielas 2A
• Kušaiņi, Kušaiņu iela 4
• Jaunmuiža, Skolas iela 5
• R a ņ ķ i , Ve n t a s i e l a 9 A ( p i e v e c ā s k a t l u m ā j a s )
• Smilgas, Lielās ielas un Smilgu ceļa krustojums
• Rudbārži, Dārza iela “Mazdārziņi pie ūdenstorņa”
• Sieksāte, “Sieksātes pagasta nams”
• Dzelda, “Dzeldas centrs”
• Lēnas, pie “Lēnu pils”
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S k r u n d a , Va k a r a i e l a 5 A ( l a p u l a u k u m s ) :
• 11 . s e p t e m b r ī n o p l k s t . 9 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ;
• 12. septembrī no plkst. 9.00-13.00.
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Pagastu ziņas

Gaidāma attālināto mācību kārta
pieaugušo izglītības projektā

Vasara priecē ikvienu. Darbi, protams, arī prasa savu. Tiek ravētas puķu dobes,
takas un ceļmalas, nopļautas pagasta teritorijas platības un pašvaldības autoceļu
ceļmalas.
Paldies piederīgajiem, kuri piedalījās pagasta pārvaldes organizētājā kapu sakopšanas talkā. Kopā darot, tika paveikts liels darbs. Paldies Jums!
Koronavīrusa ierobežojumu dēļ šogad Līgo svētkus sagaidījām citādi. Pagasta
pārvaldes darbinieki rotāja sētu ar meijām un Jāņu zālēm. Pagastā netika rīkoti
kopīgi Līgo pasākumi. Tos katrs sagaidīja un pavadīja savās ģimenēs, draugu pulkā.
Paldies pārvaldes darbiniekiem par padarītiem darbiem.
Nīkrāces bibliotēkā pēc ilgāka pārtraukuma atkal satikās lasītāju kluba dalībnieces,
kuras dalījās viedokļos par jaunākajām grāmatām. Kluba dalībnieces kopīgi izskatīja arī Dzidras Ārnieces-Krivko grāmatu par Nīkrāci “Pa senču takām Nīkrācē.”
Bibliotēkā savus lasītājus gaida jaunas grāmatas. Arī bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas
grāmatas ir klāt, un var sākt vasaru ar jaukiem piedzīvojumiem grāmatu pasaulē.
Līdz 30. jūnijam Nīkrāces bibliotēkā apskatāma Māra Mihailova fotogrāfiju izstāde.
Jūlijā plānots atjaunot gājēju taku uz Nīkrāces pamatskolu, tāpat pagasta teritorijā tiek plānots uzstādīt video novērošanas kameras. Augustā tiek plānots izzinošs
pārgājiens pa Nīkrāces pagastu.
Informāciju sagatavoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka līdz 15.jūlijam iespējams pieteikties attālināto mācību kārtai Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”, kas ieviesta, lai mazinātu Covid-19 vīrusa izraisītās
krīzes negatīvo ietekmi. Šajā kārtā viss izglītības process notiks tikai attālināti.
Pieteikties mācībām iespējams, aizpildot pieteikumu tiešsaistē
www.macibaspieaugusajiem.lv
Arī attālināto mācību kārtā mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti
iedzīvotāji, arī jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem
ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
Augusta beigās plānota pieteikšanās arī piektajai mācību kārtai, kur mācības
norisināsies kā ierasts - klātienē. Mācību klāsts piektajai un attālināto mācību kārtai
būs atšķirīgs.
2020. gada 16. jūnijā valdība apstiprināja grozījumus MK noteikumos, kuri regulē
pieaugušo izglītības projekta īstenošanas kārtību. Grozījumi noteikumos paredz vairākas jaunas iespējas. Pirmkārt, izglītības programmu piedāvājums tiek paplašināts
ar iespēju izvēlēties kādu no interesējošām tālākizglītības programmām arī studiju
moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā.
Otrkārt, ja līdz šim projektā piedalīties bija iespējams vienu reizi, tad turpmāk to
varēs darīt divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.
Treškārt, kvalifikācijas pilnveides iespēju īstenošanai nodarbinātajiem paplašināts
arī atbalsts sociālajā jomā, iekļaujot ceļa izdevumu segšanu uz kvalifikācijas prakses
vietu un atpakaļ (līdz 30 eiro mēnesī). Savukārt nodarbinātajiem, kuriem nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, profesionālās tālākizglītības, arī
modulārās profesionālās izglītības programmas apguvei profesionālajā tālākizglītībā,
mācību izmaksas sedz 95 procentu apmērā (šobrīd 90 procenti).
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā aizvadītas jau četras pieteikšanās kārtas,
kurās mācības pieaugušajiem uzsākuši 26 028 strādājošo, no kuriem vairāk nekā
22 tūkstoši mācības jau pabeiguši.
Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31.
decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.
Informāciju apkopoja Baiba Eversone,
Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste
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Podologa
pakalpojumi

Nīkrāces pagastā

Sociālā dienesta telpās, Kalēju ielā
4, pieņem sertificēts podologs (pēdu
aprūpes speciālists). Pieņemšana
katra mēneša trešajā ceturtdienā.
T. 26165063.

Bērnu veselības
buss

11. augustā no pl. 10.00 pie Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centra pieņems Bērnu veselības
buss jeb Mobilais veselības aprūpes
centrs, kas nodrošina bezmaksas
veselības apskates bērniem visā
Latvijā. Skrundā būs iespēja saņemt
okulista un logopēda konsultāciju. Interesenti aicināti vispirms sazināties
ar savu ģimenes ārstu un pēc tam, lai
pierakstītos pie speciālista, zvanīt uz
Sociālā dienesta tālruni 63331295.

Pasts Raņķos
maina
pakalpojumu
sniegšanas veidu

VAS “Latvijas Pasts” informē,
ka no 31. jūlija ir paredzēts mainīt
pakalpojumu sniegšanas formātu
un jūlija beigās vienpusēji izbeidz
noslēgto līgumu par telpas lietošanu
pasta un citu pakalpojumu nodrošināšanai adresē “Sākumskola”,
Raņķu pagastā. Pasta pakalpojumu
sniegšanas formāta maiņa paredz,
ka pasta pakalpojumus klientiem to
norādītajās adresēs sniegs teritoriju
apkalpojošais pastnieks, izmantojot
transportlīdzekli. Pastnieks bez papildu samaksas nodrošinās universālā pasta pakalpojuma sniegšanu
– vēstuļu korespondences un pasta
paku sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu, papildus nodrošinot arī citus
pakalpojumus, kas pieejami PPSV,
piemēram, pastmarku un aplokšņu
iegādi, preses izdevumu abonēšanu,
maksājumu pakalpojumu sniegšanu,
iemaksas un izmaksas no pasta
norēķinu sistēmas konta u.c. pakalpojumus.

Piesaki nometnes
skolēniem!

Skrundas novada pašvaldība
izsludina bērnu un jauniešu vasaras
nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu skolēnu brīvlaikos līdz
31.05.2021., paredzot līdzfinansējumu. Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā
laika pavadīšanas un nodarbinātības
iespējas, veicināt veselīgu dzīves
veidu, jaunu zināšanu un prasmju
apguvi, indivīda radošās un speciālās pašizpausmes brīvlaiku periodā.
Ar prasībām iesnieguma noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var
iepazīties konkursa nolikumā, kas
pieejami www.skrunda.lv.Pieteikumi
iesniedzami Skrundas novada Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā
11 līdz 2020. gada 15. jūlijam.

Nākamais
Skrundas novada
pašvaldības
informatīvais
izdevums iznāks
4. septembrī.
SKRUNDA
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Raņķu pagastā

Paralēli saimnieciskajiem darbiem, kuri nebija apstājušies, pamazām atgriežas
ierastais ritms pasākumu norisē. Klusi nolikām ziedus pie pieminekļa komunistiskā
genocīda upuru piemiņai. Ievērojot noteiktos ierobežojumus, notika Lielziedu puķu
gatavošanas meistarklase. Protams, skumji par kluso Jāņu laiku. Ļoti pietrūka Līgo
vakara pasākumi. Taču aicinu uz sapratni par to. Pirms Līgo svētkiem ar svētku
sveicieniem iegriezāmies ikvienā sētā un dzīvoklī, kurā dzīvo seniori, kam pāri
astoņdesmit gadiem. Kad lasīsiet ziņas, būs jau noticis muzikālais vakars “Šampanietis un mūzika”. Plānojam nakts koncertu Ventas abos krasos. Augusts būs
pasākumiem bagāts. Augusta pirmajā svētdienā Irbes, Priednieku, Vadžu, Dobeļu
kapsētas notiks kapusvētki.
Šajā laikā atjaunots Sudmalnieku birzs estrādes sienu krāsojums, veikts estrādes
grīdas seguma remonts. Atjaunots grants segums Macīšu ceļam. Līdz sezonas beigām
plānota seguma atjaunošana Ērgļu un Kaķuleju ceļiem, kā arī Bišavu-Gulbju ceļa
atsevišķiem posmiem. Interešu kopa iesniegusi pieteikumu projektam “Mēs Skrundas
novadam!” par peldvietas labiekārtošanu. Tas ir viens no pasākumiem, lai Ventas
krastu veidotu iedzīvotājiem un viesiem pieejamāku. Iesniegts, taču noraidīts Kurzemes kultūras programmas ietvaros iesniegtais projekts “Viena diena lauku sētā”.
Gaidām rezultātus projektā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas
sakārtošanai” iesniegtajam pieteikumam “Ģērbtuves un rekvizītu uzglabāšanas
telpas izbūve pie Sudmalnieku birzs estrādes”. Tiek risināti mājokļu sakārtošanas
jautājumi. Aicinu būt aktīviem, izteikt viedokli, priekšlikumus.
Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

Rudbāržu pagastā

Ir sākusies vasara, un laiks mūs patiesi lutina. Daudzi gatavojas atvaļinājumiem
vai tajos jau ir devušies, bet ikdienas darbi jau neapstājas. Cilvēki rosās pa saviem
piemājas dārziem un sētām. Sāk ienākties zemenes un saimniecēm sācies vasaras
konservēšanas laiks.
Darbi pagastā neapstājas, pļaujam zālienu, apgriežam krūmiņus, ravējam taciņas
un celiņus, sakopjam kapsētas. Gatavojoties Līgo svētkiem, pagasta darbinieki centās
ienest pagasta centrā svētku noskaņu - izdekorējām centru. Ļoti ceru, ka iedzīvotāji
to spēja novērtēt. Turpinās ceļu uzturēšanas darbi - greiderēšana un apaugumu
noņemšana. Strādājam arī pie ceļa zīmju nomaiņas pie dzelzceļa pārbrauktuvēm.
Ir sakārtota rotaļlaukuma smilšu kaste un salaboti daži elementi, savukārt biedrība
“Ventas krasti” mazajiem pagasta iedzīvotājiem dāvināja jaunas šūpoles “Stārķa
ligzda”.
Darbs pēc karantīnas atcelšanas pamazām atgriežas ierastā ritmā - kasē atsākam pieņemt maksājumus, iedzīvotāji var klātienē saņemt arī citas konsultācijas,
iesniegt iesniegumus un priekšlikumus, aktīvi ir atsācis darboties Jauniešu centrs. Ir
notikušas pirmās aktivitātes - pārgājiens. Augusta pirmajā nedēļā pagastā plānojam
noorganizēt vasaras nometni - radošo darbnīcu 7-11 gadus veciem bērniem, kas
deklarēti mūsu novadā.
Darbu pagasta bibliotēkā ir uzsākusi Dagnija Daiga Grundberga, un nupat darbu
pagasta pārvaldē ir uzsākusi jauna bāriņtiesas locekle Santa Zēlava.
Informāciju sagatavoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Inese Ivāne

Skrundas novada Būvvalde informē

Skrundas novada būvvalde bieži saskaras ar cilvēku neizpratni
par būvniecības procesu, t.i., par būvniecības dokumentāciju, par to,
kādus būvdarbus drīkst veikt tikai pēc būvniecības dokumentācijas
iesniegšanas un saskaņošanas būvvaldē. Jāatzīst, ka situācijas un
nepieciešamie dokumenti var atšķirties, tāpēc nav vienota principa,
pēc kura vadīties. Jebkuru šaubu gadījumā, lai rastu risinājumu,
jāvēršas Skrundas novada būvvaldē vai pie jebkura sertificēta speciālista būvniecības jomā pēc konsultācijas.
Liels ir mīts par to, ka ērtāk ir samaksāt soda naudu par patvaļīgi
veiktu būvniecību. Konstatējot patvaļīgu būvniecību, iespējams,
tiks piemērota soda nauda par pārkāpumu un papildus tam būs jāizstrādā būvniecības dokumentācija, lai turpinātu patvaļīgi iesāktos
būvdarbus.
Lielākais “klupšanas akmens” ir uzklausīt viedokļus no speciālistiem, kuri līdz galam nepārzina būvniecības procesu un bieži vien
iesaka rīkoties nepareizi, kas savukārt tālāk var novest līdz saukšanai pie administratīvās atbildības. Plašāka informācija atrodama
pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv
Informāciju sagatavoja Kaspars Upenieks,
Skrundas novada Būvvaldes vadītājs
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5 farmaceita padomi, kā vasaru pavadīt bez raizēm
Vasara mudina kļūt aktīvākiem. Lai arī kāds būtu izvēlētās aktivitātes
veids,“Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga dalās praktiskos padomos,
kam vasarā nepieciešams vērst papildu uzmanību, lai neciestu ne veselība, ne
noskaņojums.
1. Kā sevi pasargāt no ērcēm?
Lai izvairītos no ērču piesūkšanās, farmaceite iesaka izvēlēties koptas pļavu vai
mežu takas. Iepriekš nepieciešams piedomāt arī pie attiecīga apģērba izvēles. To
labāk izvēlēties gaišā krāsā, lai ātrāk pamanītu un noņemtu ērci pirms tā jau ir pakļuvusi zem apģērba. Apģērbu ieteicams arī appūst ar ērču atbaidīšanas aerosoliem.
Savukārt, atgriežoties no pastaigas, nepieciešams pārbaudīt apģērbu un ķermeni,
lai pārliecinātos, ka neviena ērce nav piesūkusies. Ja tomēr ērce ir piesūkusies, to
nepieciešams noņemt pēc iespējas ātrāk. Ja nav zināms, kā to darīt, labāk doties
uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurā ērce pēc izņemšanas uzreiz tiktu pārbaudīta uz
iespējamām slimībām.
2. Svinības bez galvassāpēm
Jāatceras, ka alkohola lietošanai ir negatīva ietekme uz cilvēka organismu. Ja tomēr
tas tiek lietots, tad Z. Melberga aicina to darīt atbildīgi, atceroties par nepieciešamā
ūdens daudzuma uzņemšanu. Cilvēkam dienā nepieciešams uzņemt vismaz 2 litrus
ūdens, bet, lietojot alkoholu, dienā uzņemtā ūdens daudzumam jābūt vēl lielākam.
Izdzerot glāzi alkoholiska dzēriena, jāizdzer vismaz pusotra glāze ūdens. Ja tomēr
dienā pēc svinībām ir slikta pašsajūta, galvassāpes vai pat vemšana – vislabākās
zāles būs miegs un atrašanās vēsā un tumšā telpā. Ātrākai atlabšanai ieteicams
dzert sāļu minerālūdeni, lai organismā atjaunotu zudušās minerālvielas. Savukārt,
ja rodas apetīte, ieteicams treknu un grilētu ēdienu vietā izvēlēties vieglas uzkodas
kā dārzeņus un augļus.
3. Kā izvairīties no pārēšanās?
Lai pārēšanās risku samazinātu, ieteicams gaļas cepšanu veikt vairākos piegājienos
ar trīs stundu intervālu, nevis uzreiz grilēt visu ēdienu. Samērīgai jābūt arī proporcijai
uz šķīvja – grila ēdienam jāaizņem ne vairāk kā ceturtā daļa ēdienreizes satura, to
papildinot ar svaigiem dārzeņiem, salātiem, dažādām veselīgām mērcēm, augļiem.
Savukārt, ja no treknajiem un neveselīgajiem ēdieniem nav bijis iespējams atteikties,
turklāt alus ticis izmantots kā galvenais uzdzeramais, tad tas visdrīzāk novedīs pie tā,
ka vēders sāks protestēt un kuņģis ar savām gremošanas fermentu rezervēm nespēs
sašķelt pārtiku. Šādos gadījumos ieteicams lietot fermentu preparātus, kas palīdz
šķelt uzņemto barību, kas mazinās diskomfortu. Savukārt smagāku vēdera problēmu vai pat saindēšanās gadījumos var līdzēt pazīstamais absorbents – aktīvā ogle.
4. Kas jāzina, ja saulē pavadi vairāk nekā 15 minūtes?
Saulē bez saules aizsargkrēma drīkst pavadīt vien 15 minūtes. Tādēļ, ja zināms,
ka saulē nāksies pavadīt ilgāku laiku, nepieciešams lietot saules aizsargkrēmu.
Pieaugušiem ieteicams to izvēlēties ar aizsardzības līmeni vismaz SPF 25, taču
bērniem – SPF 50.
5. Ko darīt, ja gūts apdegums?
Ja gadījies gūt apdegumu, piemēram, pieskaroties pie karsta grila – nepieciešams
apdegušo vietu likt zem tekoša, auksta ūdens un turēt to vismaz 10-15 minūtes.
Vienlaikus ieteicams izmantot arī Pantenola putas ar E vitamīnu, kas nomierina,
mitrina, atvēsina un mazina sāpīgo kairinājumu. Pēc putu iesūkšanās ādā, tās saudzīgi nepieciešams iesmērēt ādā, vienlaikus apdegušo vietu atstāt atklātu. Apģērbs,
plāksteri vai apsēji var bojāt ādas audus, āda neelpos, radot vēl lielāku kaitējumu.
Savukārt, ja apdeguma vietā parādās pūslīši, tos nedrīkst pārdurt, tiem jāļauj noplakt
– pretējā gadījumā brūcē var rasties infekcija, kā arī palielināts risks, ka apdeguma
vieta atstās rētas. Farmaceite atgādina – ja gūtais apdegums ir cilvēka plaukstas
lielumā vai pat lielāks, nepieciešams izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību
vai doties uz slimnīcu pašiem. Tāpat ir arī ar bērnu gūtajiem apdegumiem, skatoties
pēc bērna plaukstas lieluma.
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2020. gada 25. jūnija domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
4/2020 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2020. gada 9. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2020
“Skrundas novada pašvaldības 2020.
gada budžets””.
Dome nolēma atcelt Skrundas novada
domes 28.11.2019. sēdes (prot. Nr. 15,
20.§) lēmumu “Par Skrundas novada
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
16/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2018. gada 25. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Skrundas novadā”” apstiprināšanu” un
apstiprināt Skrundas novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr. 3/2020 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018.
gada 25. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Skrundas novadā””.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu.
No 30.06.2020 Dome izslēdza no
Skrundas novada pašvaldības Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu saraksta amatu “kurinātājs,
sētnieks, remontstrādnieks”, bet no
01.07.2020. izveidoja Skrundas novada pašvaldības struktūrvienībā Raņķu
pakalpojumu pārvaldes amatu sarakstā
2020. gadam amatu “ēku un teritorijas
pārzinis” (Skrundas pagastā, Jaunmuižas
ēkām un teritorijai), profesijas kods 5153
02, nosakot mēneša darba algas likmi
430,00 EUR (četri simti trīsdesmit eiro,
nulle centi) un normālu darba laiku 40
stundas nedēļā (1,0 slodze).
Dome ievēlēja Santu ZĒLAVU par
Skrundas novada bāriņtiesas locekli līdz

2025. gada 30. jūnijam un noteica, ka pēc
izdarītajām izmaiņām Skrundas novada
bāriņtiesas sastāvs ir šāds: Antra EISAKA – bāriņtiesas priekšsēdētāja; Žanna
GRUNDMANE-TODE – bāriņtiesas
locekle; Anna LEILONE – bāriņtiesas
locekle; Santa ZĒLAVA – bāriņtiesas
locekle.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu
un radošo darbnīcu projektu konkursa
nolikumu, kā arī projektu konkursa
pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Izglītības nodaļas vadītāja Inga FLUGRĀTE,
komisijas priekšsēdētājas v. – novada
izglītības darba metodiķe Dace GRĀVELE. Komisijas locekļi: domes
priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE,
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas priekšsēdētāja Gunta STEPANOVA, jaunatnes lietu speciāliste Baiba
EVERSONE.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
Nolikumā (apstiprināts ar Skrundas novada domes 25.09.2014. sēdes, prot. Nr.
14, 21.§, lēmumu), svītroja Nolikuma
4.13. punktu.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
2000,00 EUR (divi tūkstoši euro, nulle
centi) dzīvojamo ēku Skrundas pagastā
ar mājas kopējo platību 64,1 m2.
Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda divus dzīvokļus
Rudbāržos.
Dome precizēja Skrundas novada domes 28.11.2019. sēdes (prot. Nr.15, 12.§)
lēmuma “Par Skrundas novada domes
28.02.2019. sēdes (prot. Nr.12, 13.§)
lēmuma “Par Skrundas novada pašval-

Skrundas novada pašvaldības
policija informē par
notikumiem jūnijā

Izvieto novērošanas
kameras

Lai izvietotu video novērošanas kameras pie Skrundas mūzikas skolas un
pastaigu takā, veikti saskaņošanas darbi.

Nedienas ar
mājputniem un
dzīvniekiem

Skrundā, Amatnieku ielā, kādā mājas
pagalmā nokostas piecas vistas. Saņemta
informācija par bezsaimnieka kaķiem
Skrundā. Noticis satiksmes negadījums,
kurā iesaistīts meža dzīvnieks. 15. jūnijā kādā īpašumā sējumus izpostījušas
kazas.

Nelegāla tirdzniecība

Saņemta informācija par iespējamu
nelegālu tabakas izstrādājumu tirdzniecību.

Pārkāpj noteikumus

Saņemta informācija par, iespējams,
ķīmiskas iekārtas pārbaudi pilsētas teritorijā. Ziņots arī par kādu autovadītāju,
kas vadījis mašīnu alkohola reibumā.
Dzeldā konstatēts nelegāls pieslēgums
elektrībai. Bez saskaņojuma no karjera
Skrundas novadā izvesta grants. Vairākas automašīnas bijušas novietotas
zem aizliedzošas zīmes. Kādā īpašumā
dedzināti zari. Vairāki autovadītāji pieķerti šķērsojam dzelzceļa pārbrauktuvi
pie aizliedzoša luksofora signāla.

Risina nesaskaņas

Nesaskaņas ģimenes lokā risinātas
Raņķu pagastā. Izskatīta informācija
par alkohola lietošanu mazgadīgu bērnu
klātbūtnē.
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Zog

Skrundā vairākos veikalos konstatētas
zādzības, kuras izdarījušas vairākas personas. Piesaistīta Valsts policija.

Apseko īpašumus

Jūnijā apsekoti vairāki nesakoptie
īpašumi. Īpašnieki brīdināti mutiski,
uzsāktas arī administratīvās lietvedības.
26. jūnijā pārbaudīts, vai grants pārvadāšanas dēļ nav bojāti ceļi. Konstatētas
vairākas izbraukuma vietas. Saņemta
informācija par vairākiem īpašumiem,
kuros nav nopļauti invazīvie augi. 30.
jūnijā konstatēts, ka šķiroto sadzīves
atkritumu novietnē nav izvesti atkritumi
un konteineri bija pārpildīti.

Sadarbojas ar citiem
dienestiem

12. jūnijā saņemta informācija par,
iespējams, notikušu noziedzīgu nodarījumu Skrundas novadā, iesaistīta Valsts
policija. Valsts policijai palīdzēts arī
kādas personas meklēšanā. 23. jūnijā
konflikta risināšanā pilsētas autoostā
piesaistīta arī Valsts policija.

Nodrošina
sabiedrisko kārtību

9. klašu izlaidumu laikā nodrošināta
sabiedriskā kārtība. 15. jūnijā nodrošināta ielu atbrīvošana no transporta, lai
caur Skrundu varētu izbraukt lielgabarīta
krava. Sabiedriskā kārtība uzraudzīta arī
23. jūnijā.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors Andis Doniņš
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde
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dības nekustamo īpašumu pārņemšanu
Aizsardzības ministrijas valdījumā”
grozīšanu” 2. punktu un izteikt to šādā
redakcijā: “2. Pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu, kas nosaka, ka “pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un
atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus,
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības” un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma
42. panta otro daļu, kas nosaka, ka “ja
valsts pārvaldes funkcija tiek nodota
atvasinātai publiskai personai, valsts pienākums ir ar funkcijas nodošanas brīdi
atvasinātas publiskas personas īpašumā
bez atlīdzības nodot funkcijas izpildes
nodrošināšanai izmantoto nekustamo
īpašumu, izņemot biroja ēkas, ja atvasināta publiska persona to pieprasa. Ja
nodotais nekustamais īpašums vairs
netiek izmantots attiecīgās funkcijas
veikšanai, atvasināta publiska persona
savā īpašumā esošo nekustamo īpašumu
bez atlīdzības nodod atpakaļ valstij, ja
valsts to pieprasa”. Dome nolēma svītrot
no Skrundas novada domes 28.11.2019.
sēdes (prot. Nr.15, 12.§) lēmuma “Par
Skrundas novada domes 28.02.2019.
sēdes (prot. Nr.12, 13.§) lēmuma “Par
Skrundas novada pašvaldības nekustamo
īpašumu pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” grozīšanu” 2.2., 2.3.
un 2.4. punktus, un lēmuma 2.5. punktā
skaitli un vārdu “3.1. punktā” aizstāt ar
skaitli un vārdu “3.1.1. punktā”.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Rudbāržu pagastā zemes
vienības sadalīšanai, kā arī nolēma
atdalāmai zemes vienībai piešķirt jaunu
nosaukumu.
Dome noteica zemes vienībai Rudbār-

žu pagastā statusu – starpgabals, kā arī
divām zemes vienībām Skrundā.
Dome nolēma uz pieciem gadiem
iznomāt zemes vienības daļu 0,3 ha
platībā Skrundā mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0601 – dzīvojamo māju
apbūve. Zemes vienībai noteica nomas
maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28
EUR (divdesmit astoņi eiro).
Dome nolēma nomainīt zemes vienībai Rudbāržu pagastā 1,2 ha platībā
nosaukumu, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome apstiprināja SIA “LATVIJASMERNIEKS.LV” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamā
īpašuma Rudbāržu pagastā zemes
vienības sadalīšanu. Atdalāmai zemes
vienībai 5,4 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai zemes vienībai atstāja
iepriekšējo nosaukumu, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
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mežsaimniecība.

SIA ”Skrundas
komunālā saimniecība”
jautājumi

Dome nolēma palielināt SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, pamatkapitālu par 12
000 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro),
pretī saņemot 12 000 uzņēmuma kapitāla
daļu, un iemaksāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” kontā pamatkapitāla
palielināšanai naudas summu 12 000
EUR (divpadsmit tūkstoši eiro) apmērā
ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas. Dome noteica, ka
pamatkapitāla palielināšanas rezultātā
ieguldītie naudas līdzekļi izmantojami
atbilstoši Skrundas autoostas ēkas fasādes un iekštelpu projektēšanas izdevumu
segšanai.
Dome pagarināja SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” telpu (kopējā
platība 53,8 m2) Lielā ielā 1A, Skrundā,
nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot
iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus.

2020. gada 18. jūnija domes ārkārtas sēde
Administratīvie jautājumi

Dome nolēma sagatavot un iesniegt
investīciju projekta pieteikumu VARAM
valsts budžeta aizdevuma ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību saņemšanai projektam “Pērkona,
Upes un Klusās ielas Skrundā seguma
atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana”.
Projekta kopējās izmaksas ir 160 000,00
EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši
euro, nulle centi). Valsts budžeta aizņēmums nav lielāks par 75% no kopējām
izmaksām, kas ir 120 000,00 EUR (viens

simts divdesmit tūkstoši eiro, nulle centi), pašvaldības budžeta līdzfinansējums
nav mazāks par 25% no kopējām izmaksām, kas ir 40 000,00 EUR (četrdesmit
tūkstoši eiro, nulle centi). Pēc pozitīva
VARAM atzinuma saņemšanas par investīciju projektu ņemt no Valsts kases
aizņēmumu līdz 120 000,00 EUR (viens
simts divdesmit tūkstoši eiro, nulle centi)
apmērā uz pieciem gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi, pamatsummas atmaksa tiks uzsākta no 2022. gada
marta, aizņēmuma atmaksu garantējot ar
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.8/2018
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2018 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Skrundas
novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:
“43. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem noteikta un soda sankcijas
tiek piemērotas saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likumu.”,
2. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:
“44. Kontrolēt šo noteikumu izpildi
un uzsākt administratīvo pārkāpumu

procesu un veikt normatīvajos aktos
par administratīvo atbildību noteiktās
procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas
normatīvajos aktos par administratīvo
atbildību norādītās personas.”,
3. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:
“45. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem personas ir saucamas pie
atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo

atbildību noteiktajā kārtībā.”,
4. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:
“46. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma
novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma
rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.”,
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā
vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.
Skrundas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks
Aldis Zalgauckis

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8/2018

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likuma
16.pantu, kas nosaka, ka naudas soda apmēru pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.

2. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam saistošajos noteikumos
piemērotās administratīvās atbildības naudas sodi izteikti naudas soda
vienībās un saskaņota terminoloģija.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvalpašvaldības budžetu
dības budžetu.
4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēSaistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
bildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība
nav organizēta.
5. Informācija par administratīvajām proceSaistošie noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma atšķirīgas
dūrām
administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar privātSaistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atpersonām
bildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība
nav organizēta.

RUDBĀRŽI

Skrundas novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Aldis Zalgauckis

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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Skrundas novadā tiks īstenots PuMPuRS
projekts “Uzrāviens Skrunda escape”

Uzrāviens ir bezmaksas neformālās
jauniešu apmācības ar mērķi pilnveidot jauniešu kompetences personīgo
mērķu apzināšanā, sasniegšanā un
pašmotivācijas īstenošanā, veidojot
vēlmi turpināt mācības izglītības
iestādēs. Apmācības paredzētas jauniešiem vecumā no 13 – 19 gadiem,
kuri mācās kādā no Skrundas novada
izglītības iestādēm.
“Uzrāviens” notiks no 20. līdz 23.
jūlijam un norisināsies Jaunmuižā.
Tur 20 jaunieši no Skrundas novada
izglītības iestādēm četras dienas neformālās izglītības treneru pavadībā gūs
piedzīvojumu un iedvesmu, izkāps no
komforta zonas, uzzinās par sevi un kā
sevi pilnveidot. Programma ir balstīta uz
neformālās izglītības principiem – mēs
iesim un visu darīsim paši, mācīsimies
darot. Strādāsim komandā un analizēsim
mūsu kopdarbu. Četrās dienās iepazīsim
viens otru ar dažādām ledus laušanas

un komandas saliedēšanas aktivitātēm,
aizraujošu un stimulējošu uzdevumu un
refleksiju veidā palīdzēsim jauniešiem
sagatavoties un identificēt mērķus un
attīstīt “ārpus kastes” domāšanu. Apmācību laikā jauniešiem tiks doti uzdevumi,
kas ir tieši saistīti ar sadarbības veidošanu un mērķu nospraušanu gan kopēja,
gan personiska mērķa sasniegšanai.
Iegūsim prasmes, kas balstītas uz spēju
pārorientēties un būt elastīgiem dažādu
grūtību priekšā. Apmācību laikā iegūsi
zināšanas par kreatīvas vides ietekmi uz
pašsajūtu un kā to izmantot. Veidosim
radošu un izglītojošu vidi sev apkārt, bet
noslēgumā veidosim izglītojošas izlaušanās istabas Skrundas novada jauniešiem.
Apmācības, dzīvošana un ēdienreizes
ir bezmaksas.
Lai piedalītos šajās apmācībās, esam
sagatavojuši elektronisko pieteikšanās
anketu, tā pieejama aktīvajā linkā - https://ej.uz/izlauzies. Pēc anketas aiz-

pildīšanas dalībnieki saņems praktisko
informāciju par apmācību norises kārtību, līdzņemamo mantu sarakstu, vecāku
līgumiem, ko lūgsim parakstīt jauniešu
vecākiem. Apmācību noslēgumā lūgsim
aizpildīt arī pašizvērtējuma anketu,
ko izmantosim programmas kvalitātes
novērtējumam.
Pieteikties apmācībām iespējams līdz
15. jūlijam vai kamēr grupa (20 dalībnieki) nav nokomplektēta.
Jautājumu gadījumā rakstiet vai zvaniet projekta vadītājam Tomam Girvaitim uz kuldigaskaktuss@gmail.com vai
pa t. +371 2235 2248.
Projekts “Uzrāviens Skrunda escape”
8.3/74/2020, 29.06.2020 tiek īstenots
pateicoties Izglītības kvalitātes valsts
dienesta īstenotajam ESF projektam
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Vairāk info: http://www.pumpurs.lv

Skrundas jauniešu centrs ziņo

Vasara ir īstais laiks piedzīvojumiem!
Kā ierasts, izzināsim pasauli, apgūsim
jaunas lietas un baudīsim kopā būšanu radoši pārveidosim apģērbu, lai dotu tam
otru elpu, gatavosim papīru, ierāmēsim
vasaras skaistākos mirkļus, šūsim matu
gumijas, lentas un tauriņus, lutināsim
sevi ar pašu gatavotiem lūpu balzāmiem

Par Spānijas kailgliemeža
izplatības ierobežošanu
Dabas aizsardzības pārvalde pēdējo
gadu laikā saņem regulārus dažādu
Latvijas pašvaldību iedzīvotāju ziņojumus un sūdzības par dabiskos
biotopus, kultūraugus un mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spānijas
kailgliemezi Arion vulgaris.
Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt tiek ievazāts ar stādiem, pie kuru
saknēm atrodas gliemeža oliņas.
Sugas ietekme var izpausties dažādi,
piemēram, kailgliemeži var apdraudēt
kultūraugus un vietējās augu sugas
gan apēdot tās, gan pārnēsājot dažādus
augu patogēnus. Tāpat Spānijas kailgliemezis izkonkurē un barojas ar citām
bezmugurkaulnieku sugām, piemēram,
gliemežiem un sliekām. Ir novērota
krustošanās ar tuvāk radniecīgajām
Arion ģints kailgliemežu sugām, kā
rezultātā tās asimilējas un izzūd. Suga
var izplatīt jaunas parazītu un patogēnu
sugas, kas ar gliemežiem tiek ievestas
no citiem reģioniem.
Ir jārēķinās, ka kailgliemežu ierobežošana ir darbietilpīgs process, kas
ir jāveic katru gadu. Tāpēc ir daudzi
preventīvi pasākumi, kuru regulāra
veikšana palīdzētu Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošanai - regulāra
ceļmalu, grāvju malu, aizaugušu vietu
pļaušana gliemeža invadēto vietu tuvumā. Nopļauto zāli ieteicams novākt, lai
gliemjiem nebūtu vietu kur paslēpties.
Ņemot vērā, ka gliemjus piesaista arī
komposta kaudzes, rekomendējama
slēgta tipa komposta tvertņu lietošana,
kas nepieļauj gliemju iekļūšanu vai
izkļūšanu no tvertnes.
Papildus informācijai aicinām iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes
mājaslapā pieejamo 2018. gadā izstrādāto Spānijas kailgliemežu izplatības
ierobežošanas plānu, kā arī informatīvo
materiālu par Spānijas kailgliemezi.

un vannas bumbām, dosimies piedzīvojumos, lai padarītu šo par neaizmirstami
skaistu vasaru!
Galda hokeja entuziastu tikšanās laiks un vieta nemainīga – katru
ceturtdienu no plkst. 18.00 Jauniešu
centra telpās pamostas sacensību gars!
Nāc uz izmēģini arī tu!

“Māmiņu skola” darbojas vasaras
režīmā, ar mazajiem ķipariem un viņu
vecākiem tiekamies katru otro nedēļu, lai
pavadītu laiku sarunās, dalītos pieredzē,
kopā augtu un apgūtu jaunas lietas.
Lai brīnišķīga vasara!
Informāciju sagatavoja
Baiba Eversone un Eva Behmane

Novada dzimtsaraksts ziņo

Skaistu Zelta kāzu jubileju 4. jūlijā atzīmēja Rasma un Eduards Karpoviči.
Nekas nav zudis - aizgājis kā vējā
dārzs zied kā tajā dienā,
kad saule smējās debess sejā
un jasmīni bij izbiruši ziedos.
Nekas nav savādāk - ir tāda pati taka
un ceļš aiz līkuma,
kas ved uz mūsu mājām...
Viss manī dzīvs un saulains,
Guļ silta plauksta
blakus mīļai plaukstai...
(I.Tora)
Apsveicam jubilārus un vēlam vēl daudz saskanīgu gadu!
Jūnijā Skrundas novadā reģistrēta viena jaundzimusī – meitenīte, kas ir pirmais
bērniņš vecākiem.
Apsveicam vecākus!
Laulību noslēguši četri pāri.

Kapu svētki
12. jūlijā Kapu svētki Rudbāržu pagastā. Pl. 14.00 Lūdiķu
kapsētā; pl. 15.00 Krogarāju kapsētā.
2.augustā Kapu svētki Rudbāržu pagastā. Pl. 14.00 Sprīžu kapos;
pl. 15.00 Vecsieksātes kapos; pl.16.00 Bākūžu kapos.

2020. gada 10. jūlijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

11. jūlijā pl. 22.30 Skrundas estrādē BRĪVDABAS KINO VAKARS! Aicinām noskatīties 2019. gadā uzņemto latviešu spēlfilmu “BLAKUS”. Filmas
galvenie varoņi ir Kaspars un Luīze, kuri satiekas, braucot uz Jāņiem. Kaspars
cenšas aizbēgt no neizdevušās un brūkošas laulības, bet Luīze - no bezjēdzības
sajūtas un traucējošiem kaimiņiem. Luīze un Kaspars ir ļoti līdzīgi gan pašreizējo emociju, gan nākotnes plānu ziņā. Iespējams, tieši tāpēc abu brauciens
izvēršas neparedzamā, trīs gadus ilgā ceļojumā. Režisore - Alise Zariņa. Lomās
- Anta Aizupa, Āris Matesovičs, Ģirts Jakovļevs, Jānis Sniķers, Uldis Sniķers,
Ivars Krasts, Gatis Maliks, Marta Grigale. Ieeja – bez maksas. Pasākuma laikā
darbosies “HOT café” bufete.
19. jūlijā no pl. 9.00 līdz 13.00 Skrundas tirgus laukumā Krāmu tirgus jeb
pērļu medības.
22. jūlijā pl. 18.00 Pie Antuļu bibliotēkas keramikas darbnīca kopā ar
mākslinieci, keramiķi Lindu Priednieci “Mālojam prieku un vasaru”. Tev nav
jābūt māksliniekam, bet tikai jāgrib radoši darboties. Pieteikšanās savlaicīgi,
dalībnieku skaits ir ierobežots. Kontakti informācijai: 28292656.
25. jūlijā MAZIE SVĒTKI SKRUNDĀ! Aicinām apmekēt dažādus svētku
pasākumus. No pl. 9.00 līdz 12.00 – andelēšanās Skrundas tirgus laukumā.
Pl.10.00 – muzikāls sveiciens tirgus apmeklētājiem un tirgotājiem no dueta
“Tomēr jāpadomā”. No pl.10.00 līdz 13.00 Skrundas estrādē pie skatu platformas Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs aicina
pabūt kopā, lai kļūtu nedaudz apzinātāki, sajūtot sevi pasaulē un pasauli sevī.
Būšanas baudīšana “ES ESMU!” Video stāsti iedvesmai! “Sauja apzinātības”
jebšu sauja aktivitāšu! Iespēja ciemoties pie maģijas apvītās būtnes krustmātes
Astrīdas, veltot laiku sevis izzināšanai, sirsnīgām sarunām, ielūkojoties tur –
plašajā pasaulē un sevī! Rotaļas smilšu kastē! Pasaules lūkošana caur krāsainiem
ziepju burbuļiem, mākoņlaivu vērošana! Iespēja apmeklēt krusttēva Ojāra foto
darbnīcu! Meistarnīca “Tā es redzu, tā es esmu!” kopā ar Dainu Domašūti!
Iespēja izzināt dabai draudzīgas saimniekošanas pamatprincipus kopā ar Sandi
Behmani! Pasākums tiek īstenots projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros. Plkst. 14:00 Liepājas ceļojošā teātra “MASKA”
muzikāla izrāde bērniem “ŠŅĀPUĻA PIEDZĪVOJUMI”. Pl. 17.00 Skrundas
amatierteātra “SAAN” pirmizrāde! Aivas Birbeles lugas “Zaļā zona” iestudējumu. Režisore – Inga Ezeriete. Pl. 20.00 Grupas “OTRA PUSE” koncerts.
Ieeja uz visiem pasākumiem – bez maksas.
20. augustā pl.15.00 Skrundas estrādē Senioru vasaras svētku koncerts kopā
ar grupu “RUMBAS KVARTETS”. Līdzi ņemt groziņu un labu garastāvokli.
29.augustā pl. 21.00 Skrundas estrādē vasaras noslēguma pasākums.

Rudbāržos

No 14. līdz 18. jūlijam Piedzīvojuma nedēļa Rudbāržos. Piedalās Skrundas
novada jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Pieteikšanās līdz 12. jūlijam pie
I. Ozoliņas pa t. 26261729.
18. jūlijā pl. 12.00 Rudbāržu sporta laukumā foto orientēšanās sacensības.
Komandā piedalās 3 cilvēki.
18. jūlijā pl.10.00 Rudbāržu sporta laukumā pludmales volejbols. Reģistrēšanās no pl. 9.30, komandu pieteikšanās pie K. Kliemaņa pa t. 29123514.
26. jūlijā pl. 13.00 Rudbāržu sporta laukumā Vārves pagasta
amatierteātra”VĀRAVA” izrāde “CAUR BĒDĀM PIE PRIEKIEM”. Eduarda
Vulfa joku luga ar dziesmām un dejām Alunāniski Blaumaniskā stilā. Režisors
– Valdis Šmēliņš. Ieeja – bez maksas.
23. un 30. jūlijā Rudbāržu jauniešu klubiņā galda spēļu dienas.
6. un 13. augustā Rudbāržu jauniešu klubiņā rotu darbnīcas.
15. augustā Rudbāržu pagasta IV SPORTA SVĒTKI. Plkst. 9.00 – Rudbāržu
sporta laukumā svinīga svētku atklāšana. No pl. 9.30 – dažādas sporta aktivitātes. Pl.11.00 pie Rudbāržu k/n - Liepājas ceļojošā teātra “MASKA” muzikāla
izrāde bērniem. Pl.14.00 Liepājas ielu vingrošanas un sporta biedrības dalībnieku
priekšnesumi. Pl. 18.30 – sportistu apbalvošana. Pl.19.00 – Normunda Rutuļa
koncerts. Pēc apbalvošanas – DISKOTĒKA kopā ar DJ MATĪSS. Ieeja – bez
maksas. Visas dienas garumā darbosies bufete “TRĪS SIVĒNI”.
20. un 27. augustā Rudbāržu jauniešu klubiņā grāmatzīmju veidošana.

Raņķos

Līdz 2. augustam Raņķu bibliotēkā Māra Mihailova fotogrāfiju izstāde.
No 20. jūlija līdz 2. augustam Raņķu bibliotēkā atvaļinājums.
1. augustā pl. 22.00 Raņķos aiz estrādes Ventas abos krastos un uz plosta
nakts noskaņu koncerts “SAPŅU ATSPULGS VENTAS ŪDENS LĀSĒ”.
Ventas vienā krastā: duets “Stīgotājas”. Dace Straume un Ieva Šķendere – kokle,
stabules, čells, flauta, ksilofons, gongi. Ventas otrā krastā: M. Kārkliņš – vibrafons, Tabita Balode – balss, klavieres, basģitāra. Ventā uz plosta: Zigurds Turss
– taustiņinstrumenti, Agnese Čīče – balss. Sīkāka informācija – t. 29359243.
14. augustā pl. 19.00 Raņķos pie estrādes, akmens labirintā, vasaras vakara
koncerts “Akmens un mūzika” – arfa, stīgu instrumenti, balss. Sīkāka informācija – t. 29359243.
22. augustā pl. 17.00 Raņķu estrādē Vārmes amatierteātra “Es un Tu”
L. Stumbres lugas izrāde “KALNU TĀLE”.

Nīkrācē

Aicinām piederīgos sakopt savu tuvinieku atdusas vietas un
piedalīties piemiņas dievkalpojumā.

13. jūlijā pl. 12.00 Nīkrāces bibliotēkā Lasītāju kluba tikšanās.
Līdz 20. jūlijam Nīkrāces bibliotēkā iedzīvotāji tiek aicināti veidot liliju
izstādi.
No 27. jūlija līdz 9. augustam Nīkrāces pagasta bibliotekārei atvaļinājums.

2. augustā Kapu svētki Raņķu kapsētās. Pl.12.00 Irbes kapsētā;
pl. 13.00 Priednieku kapsētā; pl. 15.00 Dobeļu kapsētā, pl. 16.00
Vadžu kapsētā.
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23. augustā Skrundas un Skrundas pagasta Kapu svētki. Pl.
11.00 – Pastaru kapsētā; pl. 12.00 – Klūgu kapsētā; pl. 13.00 – Sila
kapsētā; pl. 14.00 – Baznīcas kapsētā.

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.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

Modris Jaunzems

14.10.1954.

08.06.2020.

Ervīns Davidenko

05.03.1951.

08.06.2020.

Ziedonis Veļičko

28.05.1949.

09.06.2020.

Valentīna Košņakova

18.10.1940.

12.06.2020.

Jānis Blūms

29.08.1925.

19.06.2020.

Jeļena Lagzdenberga

02.02.1939.

17.06.2020.

Māris Kapleitis

25.10.1954.

27.06.2020.

Gintautas Galvydis

30.06.1962.

27.06.2020.

