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Novadā būs jauna skola

Labdien, lasītāj!

Aivita Staņeviča, Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītāja
Vasara ir klāt! Man patīk šī sajūta, kad
neviens nezina, kāda tā būs - saulaina
vai lietaina, kādiem dzīves notikumiem
un pasākumiem bagāta, jo viss vēl tikai
būs, viss vēl priekšā.
Man šis ir darbīgs laiks, jo nostrādāti
pirmie četri mēneši jaunajā amatā. Šai
laikā esmu sapratusi, cik daudz darba
prasa tas, lai tūrisms un uzņēmējdarbība
nāktu par labu iedzīvotājiem.
Pēdējos trīspadsmit gadus esmu
strādājusi Skrundas novada pašvaldībā,
kur manā pārziņā bija sporta organizatoriskie darbi un pasākumu organizēšana.
Strādājot kopā ar kultūras nama kolēģēm, mana izglītība, skatījums un idejas
ir noderējušas arī dažādu kultūras pasākumu tapšanā. Priecājos, ka šī sadarbība
turpinās, strādājot arī tūrisma nozarē, jo
labā un saskanīgā komandā apjomīgus
darbus vienmēr var paveikt vairāk nekā
vienatnē. Pirmais kopīgais lielais pasākums būs vienas dienas izzinošās auto
foto orientēšanās sacensības “Skrunda
rullē!”, kas komandām ļaus interesantā
veidā tuvāk iepazīt mūsu novadu.
Esmu izvirzījusi sev darāmos uzdevumus, kuri man noteikti jāpaveic
- informatīvi jāsakārto Skrundas puses
Ventas upes ceļš, lai laivotājiem būtu
vieglāk orientēties. Tā tiks atbalstīti
arī ūdens tūrisma uzņēmēji. Domājot
par nākotnes administratīvi teritoriālo
reformu, jāizveido Skrundas apvidus
tūrisma buklets, jo visi pagasti, kas šobrīd ir mūsu novadā, tepat blakus mums
būs vienmēr. Jāizveido un jānomarķē
velomaršruts, jāizstrādā maršruti, ko
piedāvāt tūristiem. Darāmā daudz, bet
visi darbi ir svarīgi, un tie ļauj man
izpausties radoši.
Man sirdij tuvs hobijs ir fotografēšana, tas man noder arī jaunajā darbā,
tekstu papildinot ar fotogrāfiju. Tāpēc
ar prieku fotografēju mūsu pilsētu,
dabu, pasākumus, un pēc tam ar to dalos
sociālajos tīklos. Esmu atbildīga par
Facebook Skrundas tūrisma lapu “Visit
Skrunda”, kurā ar fotogrāfiju un foto
stāstu palīdzību popularizēju to, kādas
pārmaiņas mūsu pusē notikušas. Man ir
svarīgi, lai par mūsu pilsētu daudz vairāk
zina arī paši skrundenieki, tāpēc ar foto
stāstiem atgādinu, kā Skrundā radies
centra pulkstenis, kā tapa dzelzceļa līnija, kā mainījusies arhitektūra un ainavas.
Priecājos, ja cilvēki, kam nav iespēju
atbraukt uz Skrundu, to apskata kaut
vai šim valstī noteiktajam ārkārtas
stāvoklim piemērotā veidā - attālināti
un virtuāli.
Ļoti vēlos, lai cilvēki, iebraucot
Skrundā, saka: “Kāda jauka, maza,
sakopta un skaista pilsētiņa!”
Novēlu jums sagaidīt rudeni ar gandarījumu par piedzīvoto šajā vasarā!
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2020. gada 5. jūnijs

2. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja konceptuālo ziņojumu “Par profesionālās vidējās izglītības iestādes
izveidi”, kas paredz Aizsardzības
ministrijai savā pakļautībā izveidot
pulkveža O. Kalpaka profesionālo
vidusskolu Skrundas novada Rudbāržos, nodrošinot iespēju jauniešiem
iegūt jaunākā līmeņa militārā vadītāja
kvalifikāciju.
“Pēc Ministru kabineta konceptuālā
atbalsta sāksim aktīvu darbu pie pašas Rudbāržu muižas renovācijas un
sagatavošanas, kā arī pie blakus esošo
ēku sagatavošanas par kopmītnēm, jo
jauniešiem būs tur arī jādzīvo. Mēs plānojam, ka apmācību programmu varētu
sākt ātrāk, vēl pirms viss komplekss ir
simtprocentīgi gatavs, un šeit mums palīgā nāks gan Skrundas pašvaldība, gan
Skrundā izvietotā vidusskola. Mēs ceram
pirmos 25 kadetu kandidātus uzņemt
jau 2021./2022. mācību gadā,” norādīja
aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Pulkveža O. Kalpaka profesionālajā
vidusskolā uzņems 9. klašu absolventus,
viņiem piedāvājot iegūt vispārējo vidējo
izglītību. Profesionālās vidusskolas profils būs inženierzinātņu priekšmeti, angļu
valoda, sporta nodarbības un militārā
mācība. Uzsvars tiks likts uz līderības,
kritiskās domāšanas un argumentācijas
prasmju attīstīšanu, gatavojot jauno
virsniecības paaudzi dienestam bruņotajos spēkos.

Paredzēts, ka izglītojamie ikdienā
nēsās militāro formastērpu un dzīvos
dienesta viesnīcā. Dienas režīms ietvers
skolēnu vecuma grupām atbilstošas
fiziskās aktivitātes, mācību stundas,
izvēles priekšmetu apguvi, konsultācijas
un ekipējuma apkopi. Brīvajā laikā au-

Pie “Liepziediņa” top jauns stāvlaukums

Lai uzlabotu drošību pie bērnudārza un atvieglotu bērnu nogādāšanu
līdz pirmsskolas izglītības iestādei ar
automašīnām, Skrundas novada pašvaldība lēma par stāvlaukuma izbūvi
Saldus ielā 15, Skrundā.
Automašīnu novietošana bija apgrūtinoša jau pirms ēkas rekonstrukcijas, jo
ielas malā tām nebija paredzēta vieta.
Novērojot transportlīdzekļu plūsmu
dienas stundās, kad vecāki ved savas
atvases uz un no bērnudārza, tika secināts, ka bieži vien nav brīvu vietu, kur
automašīnu atstāt, kā arī tas nav droši
ne vecākiem, ne bērniem, ne arī citiem
ceļu satiksmes dalībniekiem. Kā atzīst
Skrundas novada domes priekšsēdētāja
Loreta Robežniece: “Ir svarīgi, lai mūsu
mazākie Skrundas novada iedzīvotāji
justos droši, lai vecākiem raizes nesa-

gādātu mazo atvašu nogādāšana bērnudārzā, lai arī citiem autovadītājiem būtu
ērti un droši pārvietoties šajā maršrutā.”
Darbus veic SIA “Taku meistars”.
Projekta kopējās izmaksas ir 14 906,20
EUR bez PVN, kas pilnībā tiek segtas no
pašvaldības budžeta. Darbi tika sākti 28.
maijā, savukārt tos plānots pabeigt līdz
2020. gada 31. jūlijam.
Aicinām bērnu vecākus un citus autovadītājus ievērot uz būvdarbu laiku
izvietotās ceļazīmes un ierobežojumus.
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēka pēc vērienīgas
rekonstrukcijas tika nodota ekspluatācijā
pagājušā gada novembrī. Tajā vieta paredzēta147 bērniem.
Teksts: Iveta Rozenfelde,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludina projektu konkursu
“Mēs Skrundas novadam!”

dzēkņiem tiks organizētas sporta nodarbības, kultūras pasākumi un būs iespēja
apmeklēt vieslekcijas. Audzēkņiem tiks
nodrošināta stipendija, ēdināšana četras
reizes dienā, dienesta kopmītnes, kā arī
veselības aprūpe.
Pulkveža O. Kalpaka profesionālā
vidusskola atradīsies Rudbāržu muižā,
tās ēku pielāgojot mācību vajadzībām.
Līdz 2018. gada martam Rudbāržu muižas ēkā darbojās O. Kalpaka Rudbāržu
pamatskola, un šobrīd daļu no tās telpām
izmanto Jaunsardzes centrs.
Pēc profesionālās vidusskolas absolvēšanas jaunieši varēs turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības
akadēmijā. Vienlaikus vidusskolas
absolvēšana jauniešiem neuzliks par
pienākumu kļūt par profesionāliem
karavīriem. Tā kā mācību programmā
uzsvars būs uz vispārizglītojošo eksakto
priekšmetu apguvi, absolventi studijas
varēs turpināt arī jebkurā citā augstākās
izglītības iestādē.
Profesionālās vidusskolas izveidi
un uzturēšanu Aizsardzības ministrija
nodrošinās tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jaunākā līmeņa militārā
vadītāja ieguvei nepieciešamo profesijas
standartu un atbilstošu izglītības programmu Aizsardzības ministrija izstrā-

dās sadarbībā ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
Jau ziņots, ka 2019. gada rudenī
Aizsardzības ministrija nāca klajā ar
ierosinājumu Skrundas novada Rudbāržu muižā veidot pulkveža O. Kalpaka
profesionālo vidusskolu, kurā jaunieši
varētu iestāties pēc 9. klases, lai papildu
vidusskolas tēmām apgūtu militārās
zināšanas un iegūtu jaunākā militārā
vadītāja profesiju.
Rudbārži tika izvēlēti, jo Skrundas tuvumā atrodas poligons “Mežaine”, kurā
varētu notikt skolas audzēkņu apmācības. Tāpat šīs vietas izvēlei ir simboliska
nozīme, jo no Rudbāržu muižas 1919.
gada 3. martā sākās Latvijas atbrīvošana
pulkveža O. Kalpaka vadībā.
Topošajā profesionālajā vidusskolā
jauniešu mācību procesu plānots nodrošināt sadarbībā ar Skrundas vidusskolu.
Jaunajā pulkveža O. Kalpaka profesionālajā vidusskolā pirmā nokomplektētā
klase mācības varētu uzsākt 2021. gada
septembrī.
Informāciju sagatavoja AM
Militāri publisko attiecību
departamenta Preses nodaļas vecākā
referente Vita Briže
Foto – Gatis Dieziņš (Aizsardzības
ministrija)

Skrundas novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”. Tajā finansiāli atbalstīs iedzīvotāju idejas, kuras paredz uzlabot
un pilnveidot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskās organizācijas (biedrības,
nodibinājumi un reliģiskās organizācijas), kā arī neformālas iedzīvotāju grupas
(vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru,
jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu
un to vecāku grupa, interešu kopa, u.tml.).
Projektu konkursā pieejamais finansējuma apjoms ir 5000,00 (pieci tūkstoši)
EUR. Līdzekļi projektiem tiks sadalīti konkursa kārtībā, atbilstoši pašvaldības
apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Viena projekta realizācijai
pieejamais pašvaldības atbalsts – līdz 500,00 (pieci simti) EUR.
Projektu konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir
publicēti pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv sadaļā „Projekti”.
Projekta pieteikumus pieņem Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā) vai parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu dome@skrunda.lv, no 01.06.2020. līdz
19.06.2020. (plkst. 14.00).
Informāciju sagatavojis:
Edgars Zeberliņš, Attīstības nodaļas vadītājs
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Skrundas novada pašvaldība paziņo,
ka 28.05.2020. Skrundas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
detālplānojuma izstrādi nekustamajam
īpašumam Liepājas ielā 20, Skrundā,
Skrundas novadā.

Domes ārkārtas sēde

2020. gada 12. maijā notika Skrundas
novada domes ārkārtas sēde. Dome
nolēma atļaut obligātās piecgadīgo,
sešgadīgo apmācības programmas
bērnu sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei klātienē no 2020. gada 13. maija
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē
“Liepziediņš”, Skrundas vidusskolā un
Nīkrāces pamatskolā. Ja bērns neapmeklē izglītības iestādi, iestādes nodrošina
mācības attālināti. Dome lēma arī par
2020. gada maijā saņemto valsts budžeta
dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,
2., 3. un 4. klases izglītojamiem izlietot
Skrundas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo to skolēnu
ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm,
nodrošinot viņus ar pārtikas pakām
13,49 EUR (trīspadsmit euro, četrdesmit
deviņi centi) vērtībā par katru izglītojamo mēnesī, ievērojot Skrundas novada
domes 07.04.2020. sēdē (prot. Nr. 5,1.§)
apstiprināto Atbalsta sniegšanas kārtību.
Dome nolēma izlietot no Saldus novada
pašvaldības saņemto finansējumu ēdināšanas nodrošināšanai speciālās izglītības
iestādes Kalnsētas pamatskolas izglītojamajam, kura deklarētā dzīvesvieta
ir Skrundas novadā, pārtikas pakas vai
ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai
no SIA “Cepliņi”. Dome pagarināja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
termiņu par 2020. gada 1. ceturksni un
2. ceturksni uz laiku līdz 09.06.2020.,
ja līdz 15.05.2020. nekustamā īpašuma
nodokli par 2020. gada 1. ceturksni un
2. ceturksni nav bijis iespējams veikt
Covid-19 ietekmes rezultātā.

Lielā Talka

Skrundas novada pašvaldība pateicas ikvienam, kurš Lielās Talkas laikā
sakopa tuvāku vai tālāku apkārtni, lai
mūsu novadu padarītu tīrāku un skaistāku! Kopā tika aizvestas 7440 tonnas
atkritumu.

Lūdz iedzīvotāju
palīdzību

Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Deportāciju piemiņas
vagona un tā ekspozīcijas atjaunošana”
īstenošanu un aicina atsaukties novada
iedzīvotājus, kuru īpašumā būtu vēsturiski priekšmeti - laikmeta liecības par
1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25.
marta Latvijas iedzīvotāju deportācijām
uz Sibīriju. Vairāk informācijas par
deportāciju piemiņas vagona ekspozīcijas atjaunošanu pie Skrundas novada
pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja
Edgara Zeberliņa, t. 63350454, edgars.
zeberlins@skrunda.lv.
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Dome nolēma piedalīties Ziemeļvalstu
un Baltijas valstu mobilitātes programmā
“Valsts administrācija” ar projektu “Pieredzes apmaiņa starpnozaru sadarbībā starp
publisko un privāto sektoru”. Projekta
kopējās izmaksas 11 970,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
euro, nulle centi). Programmas finansējums
ir 60% no attiecināmajām izmaksām
jeb 7182,00 EUR (septiņi tūkstoši viens
simts astoņdesmit divi euro, nulle centi),
pašvaldības finansējums ir 40% no attiecināmajām izmaksām jeb 4788,00 EUR
(četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
astoņi euro, nulle centi).
Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs Skrundas
novadam!” nolikumu, kā arī projektu
konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja

Loreta ROBEŽNIECE, locekļi - Guntis
PUTNIŅŠ, Gunta STEPANOVA, Edgars
ZEBERLIŅŠ, Viktorija REINE.
No 15.06.2020. (pēdējā darba diena)
Dome izbeidza darba tiesiskās attiecības ar
Rudbāržu bibliotēkas vadītāju Mārīti KRŪZI, pamatojoties uz Darba likuma 100.
panta ceturto daļu, kā arī no amata atbrīvoja
Bāriņtiesas locekli Rudbāržos Dagniju Daigu GRUNDBERGU, kuru no 16.06.2020.
apstiprināja Rudbāržu bibliotēkas vadītājas
amatā, nosakot mēneša darba algas likmi
626,00 EUR (seši simti divdesmit seši euro,
nulle centi) un normālo darba laiku – 40
stundas nedēļā, saglabājot iepriekš iegūtās
sociālās garantijas.
Dome nolēma izsludināt amatu konkursu uz Bāriņtiesas locekļa vietu Rudbāržos.
Dome piešķīra Skrundas novada domes
priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI
apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu no
15.06.2020. līdz 30.06.2020. (ieskaitot), un
šai laikā uzdeva viņas pienākumus izpildīt

vietniekam Aldim ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 30% apmērā no viņa amata
darba algas.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu nekustamos īpašumus: zemi Raņķu pagastā
ar kopējo platību 9800 m2 par 2200,00 EUR
(divi tūkstoši divi simti euro, nulle centi);
dzīvokli Rudbāržos ar kopējo platību 90,2
m2 par 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci
simti euro, nulle centi).
Dome nolēma izveidot ēku īpašumu un
ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības
Skrundā, piešķirt adresi.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes vienībai
4,09 ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt
detālplānojumu zemes vienībai Skrundā
0,18 ha platībā tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecībai.
Dome nolēma, ka nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu zemes vienības
sadalīšanai Rudbāržu pagastā, atdalāmai
zemes vienībai piešķirot jaunu nosaukumu.
Dome noteica, ka A/S “Latvenergo”
piederošam nekustamajam īpašumam
“Jaunrobežnieki” Raņķu pagastā nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu šī
nekustamā īpašuma zemes vienības sadalīšanai. Atdalāmai zemes vienībai piešķīra
jaunu nosaukumu “Jaunrobežnieki tornis”.

SIA ”Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome apstiprināja SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” vidēja termiņa
darbības stratēģiju 2020.-2023. gadam.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības
2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010

„Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi”
1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 „Skrundas novada
ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un
būvju aizsardzības noteikumi” (turpmāk –
noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko
pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar 43.panta pirmās daļas
11.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta ceturto daļu”,
1.2. Papildināt pirmo nodaļu „Vispārīgie
noteikumi” ar 1.1.1punktu šādā redakcijā:
„1.1. Noteikumi nosaka Skrundas novada
pašvaldībā (turpmāk tekstā - Pašvaldība):
1.1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
1.1.2.centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
prasības;
1.1.3. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.”,
1.3. Papildināt pirmo nodaļu “Vispārīgie
noteikumi” ar 1.1.2punktu šādā redakcijā:
“1.1.2 Šajos noteikumos lietotie termini
atbilst terminiem Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktajiem terminiem.”,
1.4. Papildināt pirmo nodaļu “Vispārīgie
noteikumi” ar 1.1.3punktu un izteikt šā punkta
ievaddaļu šādā redakcijā:
“1.1.3 Šo noteikumu izpratnē lietotie
termini:”,
1.5. Terminus un to skaidrojumus izteikt
punktā 1.1.3,
1.6. Svītrot terminu “pakalpojumu sniedzējs” un tā skaidrojumu,
1.7. Svītrot terminu “ūdensapgādes un

kanalizācijas pakalpojumu lietotājs” un tā
skaidrojumu,
1.8. Terminu “pagaidu ūdensvada tīkli”
izteikt šādā redakcijā:
“tīkli, kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām uz celtniecības laiku, un tīkli, kuri
izbūvēti un tiek ekspluatēti par pakalpojumu
lietotāja līdzekļiem, un neatbilst Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2015.gada
30.jūnija noteikumiem Nr. 326 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15
„Ūdensapgādes būves” (turpmāk – Latvijas
būvnormatīvs);”,
1.9. Izteikt 1.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2.1. dzeramā ūdens ieguve un ražošana
atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 11.novembra noteikumu Nr.
671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām”;”,
1.10. Izteikt 1.2.2.apakšpunktu šādā
redakcijā:
“1.2.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot
ūdens spiedienu ūdensvada tīklā atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.
gada 30.jūnija noteikumiem Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15,
„Ūdensapgādes būves”;”,
1.11. Papildināt noteikumus ar 2.2.1punktu
šādā redakcijā:
“2.2.1 Atbilstoši sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veidam pakalpojumu
sniedzējam ir pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta
uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto
pakalpojumu uzskaiti.”,
1.12. Papildināt noteikumus ar 3.1.1punktu
šādā redakcijā:
“10.1 Nekustamā īpašuma īpašnieks vai

valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi saskaņā ar pakalpojuma
sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem uz piederības robežas speciāli ierīkotā
skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus
piederības robežas pakalpojuma sniedzēja
noteiktā vietā.
1.13. Svītrot 4.1. un 4.2.punktus,
1.14. Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:
„5.2. Lai nodrošinātu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību
ir jāievēro Aizsargjoslu likuma 48.pantā
ietvertais regulējums.”,
1.15. Svītrot 5.3.punktu.
1.16. Izteikt noteikumu sesto nodaļu
“Administratīvā atbildība par noteikumu
pārkāpšanu” šādā redakcijā:
“6.1. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem tiek noteikta un soda sankcijas
tiek piemērotas saskaņā ar Administratīvās
atbildības likumu.
6.2. Par šo noteikumu trešajā un piektajā
nodaļā minēto prasību pārkāpumiem personas
var tikt sauktas pie administratīvās atbildības,
piemērojot sodu – fiziskajām personām,
piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu no
divām naudas soda vienībām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām; juridiskajām
personām, piemērojot brīdinājumu vai naudas
sodu līdz divi simti astoņdesmit naudas soda
vienībām.
6.3. Administratīvā pārkāpuma procesu
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Skrundas novada Pašvaldības
policijas amatpersonas.
6.4. Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Skrundas novada pašvaldības Administratīvā komisija.
6.5. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu izpildīšanas.”,

1.17. Svītrot noteikumu septīto nodaļu,
1.18. Izteikt noteikumu astoto nodaļu
„Noslēguma jautājumi” šādā redakcijā:
„8.1. Pakalpojumu sniedzēja un Klienta
attiecības, kas nav noteiktas šajos noteikumos,
regulē Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramiem noteikumiem,
kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas
noteikumiem un brīvkrānu izmantošanas kārtību tiek izdoti atsevišķi saistošie noteikumi.
8.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Nīkrāces pagasta padomes
21.10.2003. saistošie noteikumi Nr. 1/2003
“Nīkrāces pagasta ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības noteikumi”.
8.4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā. Noteikumu 6.nodaļa stājas
spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.”,
1.19. Izteikt noteikumu 1.tabulu šādā
redakcijā:
“1.tabula. Sadzīves notekūdeņi

PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010
„Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi””
Paskaidrojuma raksta
sadaļa
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Informācija
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai atbilstu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 11.novembra
noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība” prasībām. 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
Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 11.novembra noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens
izklāsts
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izteikti saistošo noteikumu
“Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi” grozītie punkti,
jaunā redakcijā izteiktas saistošajos noteikumos ietvertās tabulas.
Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam noteikumos piemērotās administratīvās atbildības naudas
sodi izteikti naudas soda vienībās un saskaņota terminoloģija.
Par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramiem noteikumiem, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumiem un brīvkrānu izmantošanas kārtību tiek izdoti atsevišķi saistošie noteikumi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par proSaistošie noteikumi attieksies uz visiem uzņēmumiem, kuri ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē sniedz
jekta ietekmi uz uzņēmēj- sabiedriskos pakalpojumus un uz visām fiziskām vai juridiskās personām, kuras no pakalpojumu sniedzēja
darbības vidi pašvaldības saņem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.
teritorijā
Noteikumi pēc būtības paredz izmaiņas administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Naudas sodu apmērs ir lielāks.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - uzņēmums, kurš ūdensapgādes
un kanalizācijas nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus – SIA “Skrundas komunālā saimniecība”.
Noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma atšķirīgas administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Pieļaujamā
koncentrācija ieplūdē

Parametri

Mērvienība

BSP 5

mg/litrs

350

SV

mg/litrs

450

ĶSP

mg/litrs

740

N kop.

mg/litrs

80

P kop.

mg/litrs

23

Cinks

mg/litrs

0.2

Hroms

mg/litrs

0.07

Kadmijs

mg/litrs

0.02

Niķelis

mg/litrs

0.1

Svins

mg/litrs

0.05

Varš

mg/litrs

0.05

Dzīvsudrabs

mg/litrs

0.005

Naftas
produkti

mg/litrs

4.0

SVAV

mg/litrs

2.5

Tauki

mg/litrs

10

1.20. Izteikt noteikumu 2.tabulu šādā
redakcijā:
“2.tabula. Dzeldas ciemata NAI notekūdeņi
Ārkārtas situācijā īslaicīgi pieļaujamās maksimālās normas, 24 h

Par detālplānojumu

Administratīvie
jautājumi

Pieļaujamās koncentrācijas ieplūdē

No 1. jūnija tiks atjaunots maršruta
Nr.7410 Rīga–Kuldīga reiss, kas Kuldīgas autoostā tiek uzsākts plkst.14.30
un Rīgas starptautiskajā autoostā –
plkst.18.40. Tāpat atsāks kursēt maršruta Nr.7402 Liepāja–Skrunda–Kuldīga
autobuss, kas no Kuldīgas autoostas
izbrauc plkst.8.00 un no Liepājas autoostas – plkst.10.45. Reisi tika slēgti
ārkārtējās situācijas dēļ. Autotransporta
direkcija aicina iedzīvotājus izmantot
sabiedriskā transporta pakalpojumus
un paņemt biļeti par savu braucienu,
atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais
biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri
var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā
diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot
pa tālruni 27776621.

2020. gada 28. maija domes sēde

Mērvienība

Atjauno reisus

2020. gada 5. jūnijs

Parametrs

2

BSP5

mg/litrs

350

420

SV

mg/litrs

450

540

ĶSP

mg/litrs

740

890

N kop.

mg/litrs

80

100

P kop.

mg/litrs

23

28

Tauki

mg/litrs

10

20

Naftas
produkti

mg/litrs

3

6

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS
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2020. gada 5. jūnijs

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.4/2017

3

„Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”
1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos
Nr. 4/2017 „Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves,
reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
“24. Par šo noteikumu prasību pārkāpšanu personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot brīdinājumu
vai naudas sodu fiziskajām personām līdz
70 naudas soda vienībām, juridiskajām

personām – brīdinājumu vai naudas sodu
līdz 280 naudas soda vienībām”,
1.2. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:
“25. Administratīvā pārkāpuma procesu
par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic

Skrundas novada pašvaldības policija.”,
1.3. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas.”,

1.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā
vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.4/2017
„Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību 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 pašvaldības
budžetu

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma atšķirīgas administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10/2012
„Par Skrundas novada simboliku”

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada
simboliku” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 9.1.punktu šādā redakcijā:
“9.1. Par šo noteikumu neievērošanu
un Skrundas novada simbolikas vai tās
elementu lietošanu vai atveidošanu uz da-

žādiem izstrādājumiem (veidlapās, zīmogos, logo, preču zīmēs, masu informācijas
līdzekļos, reklāmās u.tml.) bez Pašvaldības
atļaujas, kā arī par tirdzniecību ar šādiem
izstrādājumiem piemēro naudas sodu:
fiziskām personām - līdz 6 naudas soda
vienībām, juridiskajām personām – līdz
60 naudas soda vienībām.”,

1.2. Izteikt 9.2.punktu šādā redakcijā:
“9.2. Administratīvā soda piemērošanas
pamats ir lēmums par soda piemērošanu
par Skrundas novada simbolikas izmantošanu bez atļaujas vai nodevas samaksas,
noteiktā standarta vai kvalitātes prasību
neievērošanu.”,
1.3. Izteikt 9.3.punktu šādā redakcijā:

“9.3. Administratīvā pārkāpuma procesu
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Skrundas novada pašvaldības
policijas amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Skrundas novada
pašvaldības Administratīvā komisija.”,
1.4. Izteikt 9.5.punktu šādā redakcijā:
“9.5. Administratīvā soda piemērošana

neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas.”,
1.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā
vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2019

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.10/2012 „Par Skrundas novada simboliku””
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 pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašSaistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība
valdības teritorijā
nav organizēta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma atšķirīgas administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība
nav organizēta.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2017
„ Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi”

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 „Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Kontrolē noteikumu izpildi un
administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai

veic Skrundas novada pašvaldības policijas
amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma
lietu izskata Skrundas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.”,

1.2. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:
fiziskajām personām – līdz 70 naudas soda

vienībām, juridiskajām personām – līdz
280 naudas soda vienībām.”,
1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā
vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2019

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2017 „Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi””
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 pašvaldības
budžetu

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma atšķirīgas administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem maijā
Atrod lādiņus
1.maijā Nīkrāces pagastā atrasti nesprāguši kara laika lādiņi.
Zog
Maijā nozagta degviela traktortehnikai Nīkrāces pagastā, konstatētas trīs
šāda veida zādzības trīs dažādās adresēs. 20. maijā saņemta informācija par,
iespējams, notikušu laupīšanu Skrundas
novadā.
Pārkāpj noteikumus
Arī maijs nebija izņēmums, kad cilvēki publiskās vietās lietojuši alkoholu vai
atradušies pārmērīgā alkohola reibumā.
Vairākas reizes nācies aizrādīt par nepieskatītiem suņiem. Kāds iedzīvotājs saņēmis administratīvā pārkāpuma protokolu

SKRUNDA

par gružošanu tam neparedzētā vietā.
Konstatēts, ka lielgabarīta atkritumi
novietoti tam neparedzētā vietā. Vairākas
reizes atkal kāds traucējis iedzīvotājus ar
agresīvu braukšanu Skrundas ielās. Uz
Dzeldu pašvaldības policija braukusi
īpašuma bojāšanas un naktsmiera traucēšanas dēļ. 22. maijā Nīkrāces pagastā
konstatēta nesaskaņota krautuve, koku
izvešana pa vietējās nozīmes ceļu.
Saņem informāciju
5. maijā saņemta informācija, kas
tiek pārbaudīta, par, iespējams, nelegālu
cigarešu tirdzniecību. Vairākas reizes
ziņots par cilvēkiem, kuriem jāievēro
pašizolācija, arī par distancēšanās
neievērošanu un saietu organizēšanu.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Pārbaudīta informācija par bīstami
atvērtu aku Skrundā. 18. maijā ziņots
par notriektu meža dzīvnieku. 21. maijā
saņemta informācija par mirušu personu
kādā dzīvoklī Skrundā.
27. maijā darīts zināms par nezināmas izcelsmes medikamentu atrašanos
ceļmalā pie Cieceres upes.
Satiksmes negadījumi
19. maijā atrasta grāvī avarējusi automašīna, vadītājs atstājis notikuma vietu.
Bijusi arī informācija par, iespējams,
iereibušu autovadītāju.
Risina konfliktus
20. maijā noticis sadzīves konflikts
starp kaimiņiem Skrundā, Raiņa ielā.
Apseko īpašumus

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Vairākas reizes apsekoti īpašumi,
kuros netiek sakopta teritorija atbilstoši
Skrundas novada pašvaldības saistošo
noteikumu prasībām, tie uzskaitīti, nosūtīti brīdinājumi.

Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors Andis Doniņš
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde

Nīkrāces pagastā atceltas masas ierobežojuma ceļazīmes

Nīkrāces pakalpojuma pārvalde informē, ka no 25. maija atceltas masas
ierobežojuma ceļazīmes (7 tonnas) uz šādiem ceļa posmiem Nīkrāces pagastā:
• Bērzkrogs–Raņķi (6268C001) – 1,977km;
• Bērzkrogs–Krievkalni (6268C005) – 3,202km;
• Nīkrāce–Mežgaļi, 6268C008 – 2,792km;
• Dzelda–Sudmalkalni, 6268B002 – 2,455 km;
• Krastmalas–Vormsāti–Kvāši, 6268B003 – 3,57 km;
• Nīkrāce–Priežakrogs (6268A001) – 6,5 km;
• Brūveri–Dejas ( 6268B004) – 4,445 km

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI
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Pagastu ziņas

Nīkrāces pagastā

Maijā labiekārtota pagasta teritorija – pirmo reizi nopļautas zāles platības, papildināti košumkrūmi un apzaļumoti apstādījumi. Pašvaldības autoceļa posmam
Dzelda–Dzelzgales krustojums ir noņemts ceļa apaugums, savukārt pašvaldības autoceļa posmā Lēnas–Varkaļi ir atjaunots grants segums. Nīkrāces bibliotēkā krājums
papildināts ar jaunām grāmatām. Paldies sociālā dienesta darbiniekiem par pārtikas
paku piegādi izglītojamiem no mazturīgajām, trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm.
Informāciju sagatavoja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā

Darbi pagastā rit savu gaitu – pļaušana, puķu stādīšana, zaru zāģēšana. Arī maijā
galvenokārt strādājām Sudmalnieku birzī. Talkas laikā tika vākti gruži. Šogad teritorija bija tīrāka un atkritumu krietni mazāk. Ir nogreiderēti ceļi un jūnijā plānojam
grants ceļu seguma atjaunošanu. Šajā pavasarī cilvēki daudz vairāk ir pastrādājuši
savu māju pagalmu labiekārtošanā. Paldies ikvienam par ieguldīto darbu, jo katra
sakoptā sēta, katrs sakoptais stūrītis veido patīkamu kopējo pagasta tēlu! Paldies arī
par ierosinājumiem veicamajiem darbiem! Vēl nav pilnīgas skaidrības par pasākumu
organizēšanas kārtību, kas un kādā veidā būs atļauts. Plānojam, ka atbilstoši tā brīža
situācijai pasākumi būs, tādēļ sekojiet līdzi afišām un informācijai sociālajos tīklos.
Informāciju sagatavoja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs

Rudbāržu pagastā

Maijā pagastā turpinājās ceļu uzturēšanas darbi – greiderēšana, apaugumu
noņemšana, bedrīšu aizpilde ar asfaltbetona maisījumu. “Latvijas valsts meži” ir
nodevuši un sakārtojuši ceļu Nomaļi–Valtaiķi. Kopīgiem spēkiem zāģējam sausos
kokus gan pie pagasta pārvaldes, gan Krogarāju kapos. Lielās talkas laikā strādājam
pie teritorijas labiekārtošanas – stādījām puķes, krūmiņus, vācām gružus, zāģējām
kokus, sakārtojot Rudbāržu pils parka teritorijā strauta vietu.
Talkā aktīvi iesasitījās iedzīvotāji. Vislielākā atkritumu vākšanas vieta bija jaunais
īpašums “Jaunrudbārži”. Saimnieki saviem spēkiem bija savākuši turpat 80 maisus ar
atkritumiem. Kopīgiem spēkiem kļūstam tīrāki un sakoptāki! Pašreiz intensīvākais
darbs rit pie zāles pļaušanas visā pagasta teritorijā. Daudzi pagasta darbinieki pamazām atgriežas no atvaļinājumiem. Turpinās aizsāktie projekti Valtaiķu pansionātā un
Borisa un Ināras Teterevu fonda finansētais projekts par sēklu un stādu izdali mērķa
grupas mājsaimniecībām. Lai skanīgi un līksmi Līgo svētki!
Informāciju sagatavoja
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese Ivāne

Precizējums par apstiprinātajiem
PuMPuRS projektiem

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Projekta SAM 8.3.4. departaments saskaņā
ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – Projekts 8.3.4.) atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu, ir izvērtējis nodibinājuma “Zinātnes
un inovāciju parks” projekta “Nometne “Radošā daba laukos”” pieteikumu,
Kvalitātes dienests secina, ka projekta mērķis, pasākuma mērogs, projekta
īstenošanas termiņi neatbilsts Jaunatnes projekta nolikuma 2.1.apakšpunktā
norādītajam. Tāpat projekta īstenošanas vieta neatbilst Jaunatnes projekta nolikuma 2.2.apakšpunktam. Vienlaikus Jaunatnes projekta pieteikumā norādītā
izmaksu summa ir nesamērīga attiecībā pret īstenošanas vietu un termiņu,
veicamajām aktivitātēm, iesaistāmo mērķa grupas, t.sk. PMP riskiem pakļauto
izglītojamo, lielumu, sagaidāmajiem rezultātiem un Jaunatnes projekta nolikumā
noteiktajiem attiecināmības nosacījumiem. Pamatojoties uz iepriekšminēto,
projekts tiek noraidīts, līdz ar to no četriem iesniegtajiem projektiem apstiprināti
ir divi pieteikumi.
Sagatavoja: Viktorija Reine,
Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatore

Skrundas novada bibliotēkas
atkal atvērtas lietotājiem!

Lasītāji! Būsim disciplinēti un atbildīgi pret apkārtējiem.
• Ienākot bibliotēkā, izlasītās grāmatas ielieciet karantīnas kastē vai citā bibliotekāru norādītā vietā;
• Nodezinficējiet rokas, un tikai tad dodieties izvēlēties citu lasāmvielu;
• Ievērojiet 2 metru distanci;
• Ieteicams uzlikt individuālās sejas maskas (tās jāiegādājas pašiem);
• Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkās nebūs iespējama;
• Bibliotēkas datori paredzēti tikai e-pakalpojumu veikšanai (internetbanka, e-pasta
sūtīšana u.c.), maksimālais datoru izmantošanas laiks – 30 minūtes;
• Bibliotēku darbinieki patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas
apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm;
• Lasītājiem joprojām pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu
izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš vienojoties ar bibliotēkas darbinieku pa telefonu vai e-pastā.
Skrundas novada bibliotēku kontakti:
Skrundas pilsētas bibliotēka: tel.63331552, 29398574
skrunda.biblioteka@skrunda.lv
Skrundas bērnu bibliotēka: tel. 63331309
bernu.biblioteka@skrunda.lv
Nīkrāces bibliotēka: tel. 63354115
nikrace.biblioteka@skrunda.lv
Raņķu bibliotēka: tel. 29831485
ranki.biblioteka@skrunda.lv
Antuļu bibliotēka: tel. 28292656
antuli.biblioteka@skrunda.lv
Rudbāržu bibliotēka: tel. 28002278
rudbarzi.biblioteka@skrunda.lv
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2020. gada 5. jūnijs

Bibliotēku ziņas

Antuļu bibliotēkā
Līdz 30. jūnijam skrundenieka Edgara Pāvila varžu figūriņu kolekcijas
izstāde.
Nīkrāces bibliotēkā
15. jūnijā pl.12.00 Lasītāju kluba
tikšanās.
Līdz 30. jūnijam Māra Mihailova
fotogrāfiju izstāde.
Raņķu bibliotēkā
Līdz 1. jūlijam izstāde “Dažādi vadu
pinumi”.
Skrundas bērnu bibliotēkā
Aicinām lasītājus piedalīties jaunāko
grāmatu lasīšanā un vērtēšanā projektos
„Bērnu žūrija” un „Vasaras grāmata”.

Skrundas novada
pašvaldība
Reģistrācijas Nr.
90000015912
izsludina
pieteikšanos uz
amatu
Bāriņtiesas loceklis
(Rudbāržu pagastā)

(mēnešalga 543.00 EUR)
Galvenie darba pienākumi:
o Piedalīties Bāriņtiesas sēdēs un
pieņemt lēmumus.
o Organizēt apmeklētāju pieņemšanu Rudbāržu bāriņtiesā.
o Aizstāvēt bērna personiskās
intereses attiecībās ar vecākiem,
aizbildņiem un citām personām.
o Izšķirt vecāku domstarpības
bērna aprūpes un aizgādības jautājumos.
o Izvērtēt personas vai ģimenes
atbilstību audžuģimenes pienākumu
veikšanai un audžuģimenes statusa
piešķiršanai, risināt ar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas
pārvaldību saistītos jautājumus.
o Sadarboties ar citiem Bāriņtiesas locekļiem un citām Bāriņtiesām.
o Ievērot konfidencialitāti informācijā par apmeklētājiem un
iestādi.
o Ievērot savstarpējas kultūras,
ētikas un uzvedības normas.
o Plānot un koordinēt savu darbu.
Prasības kandidātiem:
o atbilstība “Bāriņtiesas likums”
10.panta prasībām,
o B kategorijas autovadītāja
apliecība,
o plānot un organizēt savu darbu,
spēja darboties komandā, augsta
atbildības sajūta, vēlme uzņemties
iniciatīvu,
o prasme strādāt ar mūsdienu
sakaru un informācijas līdzekļiem.
Mēs Jums piedāvājam:
o patstāvīgu, atbildīgu un dinamisku darbu,
o mūsdienīgus darba apstākļus
o stabilu atalgojumu un sociālās
garantijas,
o dzīvojamo platību speciālistam.
Iesniedzamie dokumenti:
o pieteikuma vēstule,
o CV;
o izglītības dokumentu kopijas,
papildus apmācību apliecinošu
dokumentu kopijas (ja tādas ir).

Pretendentiem pieteikties
līdz š.g. 11. jūnijam (ieskaitot) sūtot nolikumā norādītos dokumentus: Raiņa
ielā 11, Skrundā, Skrundas
novadā, LV-3326 vai uz epastu: dome@skrunda.lv .
Sīkāka informācija pa tālruni: 63331298, 28306821
(Antra Eisaka, Bāriņtiesas
priekšsēdētāja).

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

Notikumu kalendārs

Skrundā

14. jūnijā pl.14.00 piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem. Pasākums
notiks Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona.
20. jūnijā pl. 18.00 un pl. 21.00 Skrundas k/n BUKA solo koncerts savējiem
“RĪTS”. Pie klavierēm - Arta Anna Buķele. Ieeja - EUR 7.00. Biļetes iespējams
iegādāties tikai iepriekšpārdošanā no 8.jūnija Skrundas bērnu bibliotēkā. Biļešu
skaits IEROBEŽOTS!
23. jūnijā Zāļu tirgus. Skrundas tirgus laukumā no pl. 9.00 līdz 12.00 varēs
iegūt visīstāko Līgo svētku sajūtu! Pl. 10.00 lustīgas ziņģes un danči kopā ar
kapelu “LUSTE”!

Rudbāržos

14. jūnijā visas dienas garumā aicinām nolikt ziedus un aizdegt sveces pie
Piemiņas akmens, pieminot komunistiskā genocīda upurus.

Nīkrācē

No 15. jūnija līdz 20. jūlijam foto orientēšanās ar uzdevumiem “Esi vērīgs
Nīkrāces pagastā”. Sīkāka informācija un uzdevumi no 15. jūnija būs pieejama
Nīkrāces atpūtas centra Facebook lapā.
11. jūlijā aizsaulē aizgājušo tuvinieki tiek aicināti uz piemiņas brīdi. Purvakroga kapos - pl.11.00; Miera kapos - pl.12.00; Nīkrāces kapos - pl.13.00;
Tukuma kapos - pl.14.00; Priednieku kapos - pl.15.00.

Nīkrāces pagasta pārvalde aicina piederīgos uz kapu
sakopšanas talku!

Kas jāņem līdzi? Darba cimdi, kaplīši ravēšanai, trimmeri pļaušanai.
Kursēs transports.
08.06.
09.06.
10.06.
11.06.

Pl. 9.00

Miera kapi

Transports 8.50

Pl.14.00

Nīkrāces kapi

Transports 13.50

Pl. 9.00

Tukuma kapi

Transports 8.50

Pl.14.00

Priednieka kapi

Transports 13.50

Pl. 9.00

Purva kroga kapi

Transports 8.50

Pl.14.00

Līguta kapi

Transports 13.50

Pl. 9.00

Lēnu kapi

Transports 8.50

Aprūpes namā “Valtaiķi” sumina simtgadnieci

31. maijā aprūpes namā “Valtaiķi” savu 100. jubileju sagaidīja Anna Dalke. Jubilāres sveikšana notika šaurā lokā, piedaloties tikai darbiniekiem un nama iemītniekiem. Annu jubilejā sveica arī Anna Stabe, kurai šogad apritēja jau 102. gadskārta.
Dzimšanas dienā jubilāre tika sveikta ar dziesmām, vēlot labu veselību. Apsveikumu
bija atsūtījis arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, kā arī laba vēlējumus sūtīja
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece. Anna Dalke dzimusi
Vaiņodes apriņķa Asītes pagastā, augusi trīs bērnu ģimenē un bijusi jaunākā atvase.
Visu mūžu nodzīvojusi Liepājā, bet nu dzīves ceļš atvedis uz Valtaiķiem. Anna pēc
rakstura vienmēr ir ar dzīvi apmierināta.
Informāciju sagatavoja Gunita Bivbāne, aprūpes nama “Valtaiķi” vadītāja

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Maijā Skrundas novadā reģistrēti 3 jaundzimušie – 3 puisīši: viens ir pirmais
bērniņš, viens trešais, bet viens ceturtais ģimenē.
Lai aug veseli un laimīgi mazulīši saticīgās un stiprās ģimenēs!
Laulību noslēdzis viens pāris.
Mūžībā aizgājuši 3 novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

LĪNA MENIĶE

05.09.1925.

05.05.2020.

ANSIS GRĪNBERGS

04.06.1934.

19.05.2020.

VALERIJS ŠPAKS

24.07.1965.

21.05.2020.

